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

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Forretningsudvalgets beretning  
3. Dansk Skaksalg ApS  
4. Fastlæggelse af datoer for Divisionsturneringen 2019/20 
5. Ændring af turneringssystemet 
6. Forslag til offentliggørelse af politikker 
7. Forslag vedr. dommerkurser 
8. Kamp- og dommerlicens 
9. Elitepolitik 
10. Skakhåndbogen – afsnit 4 
11. Eventuelt 

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

Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL)** 
3. HK: Michael V. Nielsen (MN) 
Sydjysk HK: Vagn Lauritzen (VL) 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen til Peter Olsen, der møder for 1. Hovedkreds i stedet for Sigfred Haubro, Mi-

chael V. Nielsen, der møder for 3. Hovedkreds i stedet for Jørgen Kiel samt Vagn Lauritzen, der 

møder for Sydjysk Hovedkreds i stedet for Karl Posselt. 

 

PJ oplyste, at Claus Marcussen er indbudt til at give input og svare på spørgsmål omkring IT under 

beretningen. 

 

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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PJ oplyste endvidere, at formanden for Dansk Skaksalg ApS, Tim Bjerre er indbudt under punkt 3 

vedrørende skaksalget. 

 

PJ oplyste, at PGO vil fungere som mødeleder under dagens HB-møde. 

 

CA ville gerne have nogle punkter behandlet på dagsordenen og kunne derfor ikke godkende dags-

ordenen. 

 

BS var utilfreds med, at han ikke var blevet refereret for sine synspunkter i forbindelse med behand-

lingen af punktet vedrørende Dansk Skak Unions bankforbindelse på HB-mødet i november 2018. 

 

AO gjorde opmærksom på, at da der var tale om et lukket punkt efter ønske fra BS, blev kun kon-

klusionen gengivet og ikke enkeltsynspunkter. 

 

PJ bemærkede, at de fleste af CA’s punkter vil blive behandlet under beretningen. 

 

2. Forretningsudvalgets beretning 
 

Det har gennem længere tid været nødvendigt at prioritere arbejdsopgaverne i FU, idet der stadig 

mangler et medlem i FU. 

 

Arbejdet med regnskabet har vist sig at være mere omfattende end først antaget. 

 

Det har været nødvendigt at udsætte et arrangement i forbindelse med Image projektet, idet der ikke 

var den fornødne lokale opbakning. 

 

Vores egne IT folk har kæmpet med opbygningen af en landing page, men er løbet ind i problemer. 

Vi har derfor modtaget et tilbud på en landingpage fra KH-Online.  

 

Et af vores problemer har været, at vores udbyder har skiftet fra Jomla til Wordpress. Dette har også 

givet problemer i forbindelse med etableringen af vores DM hjemmeside. Det kan måske også på 

sigt give problemer for vores normale hjemmeside. 

 

Claus Marcussen redegjorde for nogle af de programmeringsmæssige udfordringer i forbindelse 

med skiftet i programmeringssproget og opdateringer af dette. 

 

På forespørgsel oplyste Claus Marcussen, at det er et problem, som vi skal håndtere og at det ikke 

kan løses ved bare at skifte udbyder. 

 

PO mente, at vi bare skal i gang med arbejdet, hvilket PR var enig i. 

 

FU ser sig pt ikke i stand til at være udfarende i forhold til sponsorarbejdet på grund af det nuvæ-

rende arbejdspres. 

 

PJ redegjorde for hvem, der i henhold til lovene har kompetencen til ansætte medarbejdere og oply-

ste samtidig, at FU ikke ser det hensigtsmæssigt at lave faste procedurer. 
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Skakhåndbogens afsnit 4 er på dagsordenen under punkt 10, men på længere sigt skal vi have gen-

nemgået hele Skakhåndbogen. 

 

Det kræver en lokal vilje og forankring, at rekruttere ungdomsspillere til klubberne. Det kunne må-

ske være en god ide, at lave et seminar, men det forudsætter stadig lokale kræfter til arbejdet. 

 

Skakfestivalen i Aarhus fik stor succes med GM turnering og AAM i Chess House, senior-DM i 

Saxild og ungdomsstævne på Dokk1. 

 

PJ orienterede om en mulig sag om mulig anvendelse af en spiller uden arbejdstilladelse i Danmark 

i Skakligaen. Sagen er netop kommet til FU´s kendskab og HB vil høre nærmere når FU ved mere. 

 

Der er endnu ikke kommet nogen tilkendegivelser med ønske om at arrangere DM i 2020. FU for-

venter, at sikre afholdelse af DM i Svendborg 2020 og evt. senere, hvis der ikke melder sig andre 

arrangører. 

 

PGO orienterede kort om arbejdet med regnskabet, herunder at arbejdet er mere omfattende end 

først antaget. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Dansk Skaksalg ApS 
 

Tim Bjerre gennemgik det udsendte oplæg.  

 

Der var enighed i HB om at følge Dansk Skaksalgs bestyrelses indstillinger/oplæg. 

 

4. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2019/20. 
 

PO redegjorde for det udsendte forslag. 

 

BS bemærkede, at han sidste gang var meget utilfreds med proceduren for behandlingen af emnet. 

Han manglede indstillingerne og begrundelserne sidste gang. 

 

PO bemærkede, at det er turneringslederen, der har lavet udkastet og at divisionsturneringsudvalget 

blot har været rådgivende. 

 

MF ville ikke tale imod forslaget, men bemærkede, at reglerne siger, at der skal tages hensyn til DM 

i skoleskak. 

 

NSL ville gerne have divisionsturneringslederen med på sidelinjen ved behandling af dette punkt i 

fremtiden. 

 

PJ kunne ikke se alternativer til de foreslåede datoer. 
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Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

5. Ændring af turneringssystemet 
 

CA redegjorde for forslaget.  

 

PJ oplyste, at forslaget forventes at komme til at koste ca. 10.000 kr. til yderligere programmering. 

 

CA ville gerne have muligheden for at spille dobbeltrunder, f.eks. 2 partier mod samme modstander 

i Monrad. 

 

BS ville også gerne have muligheden for dobbeltrunder. 

 

MF, NSL og PR kunne ikke umiddelbart se behovet. 

 

NSL ville dog gerne åbne op for muligheder for at spille skak på andre måder. 

 

For forslaget stemte alle, med undtagelse af MF, der undlod at stemme. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Forslag vedr. offentliggørelse af politikker 
 

CA redegjorde for forslaget og ville gerne have alle vores politikker til rådighed på hjemmesiden. 

 

PR mente ikke, at vi skal sætte for mange IT projekter i gang på nuværende tidspunkt, set i lyset af 

oplysningerne under beretningen. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

7. Forslag vedr. dommerkurser 
 

CA redegjorde for forslaget. 

 

VL oplyste, at han hurtigt kan udarbejde beskrivelse af brevkurset i forbindelse med dommerud-

dannelsen. 

 

PO håbede ikke, at der skulle være et direkte link, men blot en henvisning under f.eks. turneringer 

eller et lignende sted. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
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8. Kamp- og dommerlicens 
 

MF redegjorde for tilblivelsen af bilaget. 

 

VL syntes, at forslaget var godt. 

 

Det blev bemærket, at det i forbindelse med aspiranters praktiske del af uddannelsen, skal tydelig-

gøres hvortil og hvem, der skal indberettes tilfredsstillende aspirantprøvetid. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

9. Elitepolitik 
 

PJ bemærkede, at han var meget ked af den måde, hvor på emnet er bragt op, selvom PR på sidste 

møde snakkede om ikke at belaste FU yderligere. 

 

PJ orienterede om en henvendelse direkte fra Sune Berg Hansen dagen før HB-mødet med en an-

modning om et møde med eliteudvalget. 

 

PJ orienterede om, at han i forståelse med eliteudvalget har takket ja til mødet. 

 

PR redegjorde for det udsendte forslag fra 8. hovedkred: 

Landsholdsspillere bidrager med underholdning og læring til medlemmer af unionen ved først og 

fremmest præstationer på landsholdet, men også beskrivelser før, under og efter holdturneringer. 

 Elitepolitikken skaber en sammenhængende ramme fra talentudvikling af mulige lands-

holdsspillere til udvikling af potentialet hos yngre internationale mestre og stormestre. Der 

bliver dermed et klart defineret samarbejde mellem ungdomslandstræneren og elitechefen 

for at sikre sammenhæng og kvalitet i aktiviteter. 

 Nye tiltag er mentorordning, individuelt tilrettelagt træningsforløb. 

 Ansættelse af elitechef med tydeligt ansvar for aktiviteter for landsholdstruppen. 

 Der skal bygges bro mellem elitespillere og bredden. Dette sker bl.a. ved at landsholdsspille-

re skal fortælle bredden i DSU om oplevelser ved turneringer og gennemgå skakpartier, som 

kan vises på skak.dk  

o Eksempelvis skal der produceres tekst eller video direkte fra landsholdsspillere til 

bredden. Det kan være gennemgang af et skakparti, tips til hvordan man bliver bedre, 

reportage fra turneringen m.v. 

 Hvis der bliver spørgsmål til hvem eliten er: Bruttotruppen vil bestå af stormestre over 2500 

i elorating, Yngre IM’ere med stormesterpotentiale, U20 med +2400 samt U16 med +2300. 

 Det her forslag har opbakning fra herboende stormestre, en række IMére og andre elitespil-

lere, samt nogen af de unge ”talenter” 
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AO var meget utilfreds med den måde forslaget er blevet fremsendt – ikke mindst at der bliver 

fremsendt bilag, som skal danne grundlag for behandlingen, men alligevel ikke må offentliggøres. 

 

PO var utilfreds med, at vi skal til at starte forfra med elitepolitikken. 

 

CA var også utilfreds med fremgangsmåden og ville meget hellere arbejde videre med Sunes hen-

vendelse til PJ. 

 

MF var enig med AO, PO og CA. MF bemærkede, at elitepolitikken er blevet vedtaget i november 

2017, hvor PR selv stemte for. 

 

CA mente, at den allerede vedtagne elitepolitik giver mulighed for både enkeltværelser og honora-

rer, samt det må være formanden, der har kontakten til eliteudvalget. 

 

PJ gennemgik oplægget fra Sune Berg Hansen. 

 

NSL var glad for oplægget fra Sune og mente, at vi skal arbejde videre med det. 

 

NSL mente, at elitepolitikken har virket, men han var åben for at se om Sunes oplæg kan kombine-

res med den eksisterende politik.  

 

PR ønskede 8. Hovedkreds´s forslag til afstemning. 

 

For stemte: PR 

Imod stemte: øvrige 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag om at arbejde videres med Sune Berg Hansens oplæg: 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

CA opfordrede HB til at give FU ro til arbejdet i det videre forløb. 

 

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

 

VL gennemgik det udsendte materiale. 

 

MF ville gerne beholde reglerne et sted. 

 

PJ syntes godt om forslaget. 

 

AO mente, at vi skal finde et system, der kan håndtere en søgbar håndbog med mulighed for at 

klikke sig frem. 

 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
7 

VL ville gerne påtage sig den indledende gennemgang af håndbogen, men vil umiddelbart ikke bin-

de sig for det videre forløb og vil under alle omstændigheder ikke have noget med programmerin-

gen at gøre. 

 

PJ ville gerne have nogle penge sat af til at gøre håndbogen elektronisk. 

 

Strukturen i håndbogen blev herefter godkendt, medens formuleringerne i de enkelte paragraffer 

tages op på et senere HB-møde. 

 

11. Eventuelt 
 

AO opfordrede til at indsende indstillingerne til hæderstegn og initiativpræmier senest d. 1. april 

2019. 

 

PR ønskede, at få de faste oplysninger til HB ind på den nye hjemmeside. 

 

Reservation af værelser til DM i Svendborg for HB kan eventuelt med fordel foretages via PJ. 

 

PJ meddelte, at han genopstiller som formand. 

 

PJ opfordrede HB til at hjælpe med at finde kandidater til den ledige post i FU. Eventuelle kandida-

ter vil få mulighed for at præsentere sig via hjemmesiden. 

 

PJ nævnte muligheden for at det kan blive nødvendigt f.eks. at tilbyde kassererposten løbende bog-

føringshjælp. 


