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Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
Søndag d. 3. februar 2019 
 
Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 11. november 2018  
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  
4. Forretningsudvalgets beretning  
5. Økonomi og regnskab   
6. Dansk Skaksalg ApS  
7. PR projekt  
8. Fastlæggelse af datoer for Divisionsturneringen 2019/20 
9. Reglement for DM i Lyn 
10. Reglement for DM i hurtigskak  
11. Reglement for DM i hurtigskak for kvinder  
12. Reglement for Kandidatklassen ved DM 
13. Ændring af turneringssystemet 
14. Forslag til offentliggørelse af politikker 
15. Forslag vedr. dommerkurser 
16. Kamp- og dommerlicens 
17. Skakhåndbogen – afsnit 4 
18. Nyt fra hovedkredsene  
19. Eventuelt 

 
Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
Poul Guldbæk Olesen (PGO) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
 
Afbud: 
Arild Rimestad (AR) 
 
 
 
 

Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Sigfred Haubro (SH)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL)** 
3. HK: Michael V. Nielsen (MN) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP) 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

Aage Dalstrup Olsen 

Sekretær 

Søndervangen 14, 1. tv. 

8260 Viby J 

Tlf. 20 62 33 01 

E-mail: sekretaer@skak.dk 

www.skak.dk 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen til Michael V. Nielsen, der mødte i stedet for Jørgen Kiel fra 3. hovedkreds.  

 

PJ orienterede om en lukket personsag. 

 

PJ orienterede om, at formanden for Dansk Skaksalg ApS, Tim Bjerre sammen med Mikael Rask er 

inviteret til deltagelse under punktet om skaksalget. 

 

PJ orienterede om, at PGO vil være mødeleder under mødet. 

 

AO orienterede om, at punkt 17 udskydes til næste HB-møde, samt at det formentlig bliver nødven-

digt at afholde et ekstraordinært HB-møde d. 3. marts 2019. 

 

Der var ikke andre bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 11. november 2018 
 

PJ orienterede om, at Palle Skov har skrevet et indlæg til hjemmesiden omkring mødet. 

 

Referatet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
 

Reglement for Pige-DM er blevet godkendt med alle afgivne stemmer for, medens 2 hovedkredse 

har undladt at afgive stemme. 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

FU har besluttet at støtte en gravstedsfond i forbindelse med Bjørn Laursens bisættelse. Der var 

mødt rigtig mange skakspillere fra hele landet til bisættelsen. 

 

FU mangler stadig et medlem, der gerne må have erfaring med projektledelse. Det er uholdbart i det 

lange løb, at formanden skal agere projektleder, idet det tager meget tid fra det øvrige formandsar-

bejde. 

 

Hvis det lykkes at finde en kandidat, vil FU forsøge at få vedkommende konstitueret via en mailaf-

stemning. 

 

Det nyligt afholdte Pige-DM i Brønderslev har været en stor succes med meget medieomtale. 

 

Der blev kåret 5 danmarksmestre og 5 spillere kvalificerede sig til NM d. 26-28. april i Køge. 
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Der skal afholdes NM i Danmark i 2020 – både individuelt og for hold. Budgettet i den forbindelse 

forventes at komme til at lyde på over 200.000 kr. 

 

PR opfordrede HB til at støtte op om FU og eventuelt påtage sig nogle arbejdsopgaver, som kan 

lette arbejdspresset for FU. 

 

BS anførte, at det Nordiske Skakforbund ulovligt har truffet beslutninger om seniormesterskaber 

uden at høre den nordiske seniorkomite. 

 

BS oplyste, at Nørresundby vil indbyde til nordisk mesterskab for seniorer i Aalborg i efterårsferien 

2019. De håber, at det Nordiske Skakforbund vil tildele dem stævnet, men vil under alle omstæn-

digheder indbyde til turneringen. 

 

PJ bemærkede, at når de officielle repræsentanter for de nordiske skakforbund fremfører deres pla-

ner, kan PJ ikke gøre andet end at tage deres indstillinger til efterretning og kan ikke tage hensyn til 

hvad enkelte spillere ønsker. 

 

På forespørgsel fra PR, oplyste PJ, at Ungdoms FU fungerer, men at de endnu ikke er helt på om-

gangshøjde. Der har været nogle uheldige omstændigheder, som har lagt hindringer i vejen. 

 

PR oplyste, at han havde hørt, at nogle af medlemmerne i Ungdoms FU ikke reagerer på mødeind-

kaldelser. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. Økonomi og Regnskab 
 

PGO orienterede om arbejdet med regnskabet. 

 

PGO har haft et uformelt møde med Jacob Kaaber for at høre lidt nærmere om regnskabet og for-

ventningerne. Der er aftalt revision til d. 23. februar 2019. 

 

Der mangler pt stadig noget. Resultatet tegner bedre end budgetterne, hvilket blandt andet skyldes 

øgede kontingentindtægter. 

  

Der udsendes yderligere oplysninger, når der foreligger noget mere konkret. 

 

SH spurgte til udbetaling af rejsetilskud til EM fra U-DM. PGO oplyste, at de skulle være udbetalt 

nu, hvis der har været fremsendt afregningsanmodninger. Der kan dog i nogle tilfælde mangle kon-

tooplysninger på enkelte modtagere. 

 

NSL spurgte til status på kontingent fra enkeltmedlemmer, idet de mangler i hovedkredsens regn-

skab. 

 

PJ oplyste, at der stadig mangler nogle afregninger med hovedkredsene – blandt andet fra DM og 

Pokalturneringen. 
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CA spurgte til status omkring initiativpræmierne. PGO oplyste, at præmierne for 2018 er udbetalt. 

 

PR bemærkede, at opkrævningen af EMT-afgift for holdturneringen først plejer at komme når tur-

neringen er slut. 

 

På forespørgsel fra NSL, oplyste PJ, at man skal henvende sig til PJ eller PGO, hvis man ønsker at 

være enkeltmedlem af Dansk Skak Union. 

 

6. Dansk Skaksalg ApS 
 

Tim Bjerre og Mikael Rask fra Dansk Skaksalg ApS redegjorde for status i Dansk Skaksalg ApS.  

 

Punktet er i øvrigt undtaget fra referat, jfr. beslutning i HB. 

 

7. PR-projekt 
 

Rune Friborg deltog via telefon. 

 

Rune Friborg redegjorde for nogle af de afholdte arrangementer. 

 

Rune Friborg redegjorde for dækningen i de forskellige medier. 

 

Rune Friborg oplyste, at der nok vil ende med at være ca. 22 videoer i alt. 

 

Rune Friborg oplyste, at der har været nogle problemer med at få opbygget hjemmesiden. 

 

BS bemærkede, at han var meget glad for Rune Friborgs indlæg og at han havde fået en del inspira-

tion. 

 

BS og CA ville gerne snakke videre med Rune Friborg omkring nogle arrangementer i deres ho-

vedkredse. 

 

Rune Friborg oplyste, at han gerne vil lave et arrangement i Odense, hvis der er interesse for det 

blandt de fynske skakklubber. 

 

Rune Friborg gjorde opmærksom på, at han er tilgængelig, hvis der er nogen, der mangler ideer 

eller hjælp til arrangementer. 

 

BS mente, at det er vigtigt at få arrangementer ud i provinsen. 

 

8. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2019/20. 
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BS så gerne, at 1. og 2. division spiller i så stor udstrækning som muligt på de samme dage som 

Skakligaen. 

 

BS så gerne et nyt reglement for divisionsturneringen, hvor man kunne begrænse mulighederne for 

at spille i flere lande. 

 

MF kunne se nogle problemer med at starte allerede i starten oktober for skakligaens vedkommende 

i forhold til indtastning af styrkelister for holdene i de øvrige divisioner. 

 

PR foreslog, at skakligaen starter i slutningen af oktober og så i øvrigt gerne, at det blev et krav med 

livedækning fra alle runder i skakligaen. 

 

SH ville gerne starte med en dobbeltrunde i skakligaen i slutningen af oktober og med enkeltrunder 

i slutningen af november og midten af december. 

 

CA ville også gerne spille i slutningen af oktober i skakligaen. 

 

PR foreslog at anvende alternativ 2, dog med 1. og 2. runde i slutningen af oktober. 

 

SH mente, at det er meget at udsætte en hel runde af hensyn til 5 spillere. 

 

NSLvar ikke meget for at ændre på forslagene, idet han mente, at dem der har udarbejdet forslagene 

har tænkt over tingene. NSL ville hellere klare problemerne med udsættelse af enkelte kampe. NSL 

ville helst bruge alternativ 2. 

 

MF foreslog, at øvrige divisioner spiller sidste runde 8. marts 2020 og ligaen 14-15. marts 2020. 

 

MF ville gerne tage alternativ 1, idet man så ikke har noget problem med at starte for tidligt. 

 

BS foreslog, at beslutningen udsættes til d. 3. marts 2019.  

 

KP mente, at divisionsturneringsudvalget har gået ud fra en forkert tysk kalender for Bundesligaen. 

 

Der stemtes om alternativ 1 med sidste runde i skakligaen d. 21-22. marts 2020. Imod stemte BS, 

medens de øvrige stemte for. Forslaget blev hermed vedtaget under forudsætning af divisionsturne-

ringsudvalgets godkendelse. 

 

For de øvrige divisioner så SH gerne, at 2. runde spilles d. 17. november i stedet for d. 10. novem-

ber.  

 

MN foreslog, at sidste runde spilles 8. marts 2020.  

 

Der blev herefter stemt om forslaget med disse ændringer. Imod stemte BS, NSL undlod at stemme, 

medens resten stemte for. Forslaget dermed vedtaget. 
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9. Reglement for DM i lynskak 
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

10. Reglement for DM i hurtigskak 
 

Der indføjes ”hurtigskak” foran ratingtal. 

 

Med ovenstående ændring blev forslaget herefter enstemmigt vedtaget. 

 

11. Reglement for DM i hurtigskak for kvinder 
 

”personer” skal slettes i forslaget. 

 

Med ovenstående ændring blev forslaget herefter enstemmigt vedtaget. 

 

12. Reglement for kandidatklassen ved DM 
 

Der blev henvist til det udsendte forslag med Arild Rimestads kommentarer. 

 

SH mente, at det er mærkeligt, hvis der ikke er ret mange kvinder, der deltager i klassen. Der bør 

derfor være et minimumskrav til antal kvinder i klassen for at kunne kåre en danmarksmester. 

 

CA mente også, at der skal være en minimumsgrænse. 

 

AO var modstander af at der skal kåres en kvindedanmarksmester i kandidatklassen, idet han mente, 

at kåring af for mange mestre i kandidatklassen vil udvande klassen på sigt. 

 

SH var ikke modstander af kvinder i kandidatklassen, men der skal være en minimumsgrænse. 

 

CA foreslog, at der indføres en minimumsgrænse på 4 kvinder over 2000 i rating for at kunne kåre 

en kvindedanmarksmester. 

 

PJ foreslog en 2-årig prøveperiode. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

13. Ændring af turneringssystemet 
 

Punktet blev udskudt til næste HB-møde. 
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14. Forslag vedr. offentliggørelse af politikker 
 

Punktet blev udskudt til næste HB-møde. 

 

15. Forslag vedr. dommerkurser 
 

Punktet blev udskudt til næste HB-møde. 

 

16. Kamp- og dommerlicens 
 

Punktet blev udskudt til næste HB-møde. 

 

17. Skakhåndbogen – afsnit 4 Reglement for DM og koordine-
rede turneringer 

 

Punktet blev udskudt til næste HB-møde. 

 

18. Nyt fra hovedkredsene 
 

Der henvises til bilaget til dette punkt. 

 

PR nævnte, at formanden for Helsingør Skakklub er blevet udnævnt til året fritidsleder i Helsingør 

Kommune. 

 

CA oplyste at Ebeltoft Skakklub er blevet slettet af medlemslisten i 6. hovedkreds. 

 

MF oplyste, at 9. hovedkreds planlægger at gøre det muligt at spille holdskak i hovedkredsen selv-

om man også spiller holdskak i en anden hovedkreds. Man vil også stille forslag om kontingentfri-

hed for helt nye medlemmer i hovedkredsen ved indmeldelse i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 

2020. 

 

19. Eventuelt 
 

AO opfordrede til at holde bilagene omkring skaksalget på fortroligt plan. 


