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

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 25. august 2019 
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
4. Forretningsudvalgets beretning 
5. Regnskab og økonomi 
6. Opsamling fra seminardagen 
7. Budget 2020 
8. Etablering af disciplinærudvalg 
9. Nyt fra hovedkredsene 
10. Eventuelt 

 
 
Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
Poul Guldbæk Olesen (PGO) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Jesper Scherling Fris (JF) 
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: Arne Hove (AH) 
8. HK: Per Rasmussen(PR)** 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen til HB-mødet. 

 

PGO vil være mødeleder for dagens møde.  

 

Nyt punkt 6 til dagsordenen skal være opsamling fra seminardagen. 

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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2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 25. august 2019 
 

KP spurgte til opfølgning vedrørende imageprojektet.  

 

PJ oplyste, at han ikke har haft tid til at følge op. 

 

Referatet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
 

Der har ikke været mailafstemninger siden sidste HB-møde 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den udsendte beretning, men bemærkede at der var en rettelse til det udsendte, idet 

skaknævnet afventer referatet fra det ekstraordinære delegeretmøde. 

 

FU er meget tilfredse med resultatet af delegeretmødet, men er også meget ærgerlige over hvor me-

get det fjerner fokus fra skakken, at enkeltpersoners sager kan tage så meget tid og energi. 

 

Selv om disse personer er ekskluderede, så er det stadig op til den daglige ledelse at fastsætte ram-

merne for de restriktioner, der skal gælde fremover for de ekskluderede. 

 

Det bør dog medføre, at de ikke længere er velkomne til turneringer, men vi kan ikke forbyde dem 

adgang til f.eks. hoteller. Der skal dog formenes adgang til spilleområder m.v. selv om det foregår 

på ellers offentlig tilgængelige steder. 

 

Da delegeretmødets forhandlinger skal refereres præcist og da mødet varede meget længe, ligger 

der et meget stort skrivearbejde forude.  

 

I forbindelse med udbetaling af instruktørtilskud, er det hovedkredsenes pligt at påse at de pågæl-

dende klubbers folk har en pletfri børneattest forud for bevilling af tilskud. 

 

Folk beder i stigende omfang ratingkartoteksføreren om at rette i medlemskartoteket. Dette arbejde 

skal udføres af hovedkredsenes egen kartoteksfører. 

 

PR ville gerne opfordre de lokale kartoteksførere til at være mere opmærksomme på, om spillerne i 

forvejen står i systemet. 

 

NSL spurgte til børneattesterne og AO oplyste, at det er planen at få reglerne indføjet i Skakhånd-

bogen. 

 

CA spurgte til kravene til eksklusion i HB. 
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AO redegjorde for reglerne omkring forretningsordenen for HB, herunder at det er HB selv, der 

fastsætter denne. 

 

PJ oplyste, at han havde lovet delegeretmødet, at forretningsordenen for HB vil blive offentliggjort. 

 

AO mente, at det er almindeligt flertal i HB, der afgør sager. 

 

MF mente, at det efter delegeretmødets vedtagelse, må være de almindelige regler om flertal, der 

gælder i HB. Det er kun fremgangsmåden, som HB selv fastsætter procedurerne for. 

 

PJ efterlyste holdninger til restriktioner for ekskluderede.  

 

SH efterlyste også retningslinier. 

 

MF mente, at det er temmelig svært at lave faste regler, idet det må afhænge meget af de faktiske 

forhold. 

 

KP spurgte til praksis. 

 

AO mente, at det må være arrangøren, der bestemmer hvem, der har adgang til arrangementer, hvis 

det ikke foregår på fuldt offentlige steder. Det vil sige, at lokaler, der er lånt til formålet ikke er of-

fentlige steder. 

 

CA mente, at vi mangler nogle retningslinier for hvad de må. 

 

SH mente, at det bliver umuligt at håndhæve. 

 

PJ konkluderede, at HB bakker op om at de lokale arrangører selv skal håndhæve de lokale regler. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

JF forlod herefter mødet, grundet private forhold. 

 

5. Regnskab og økonomi 
 

PGO henviste til det tidligere fremsendte. 

 

MF spurgte til posten vedr. IT og websites, som han mente var meget dyrt. 

 

PGO redegjorde for de bogførte beløb. 

 

CA bemærkede, at der endnu ikke afregnet med hovedkredsene vedrørende DM 2018 og 2019 samt 

Pokalturneringen 2019. Dette er til stor gene for hovedkredsenes kasserere. 

 

CA spurgte om det er muligt at spare på driften af vores sider. 
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PJ oplyste, at han er meget tilfreds med servicen ved vores udbyder. Vi er aldrig kommet egentlig i 

gang med undersøgelser om en billigere løsning. 

 

CA mente, at vi er forpligtet til at undersøge om der kan spares. 

 

SH påpegede, at enhver flytning af vores løsninger vil medføre nogle omkostninger for DSU. Der 

bør altså være en reel besparelse ved at flytte. 

 

AO mente, at vi skal holde sponsoraftale og levering af IT hver for sig. Det bør ikke være en del af 

en samlet aftale, idet man så ikke kan sikre, at der handles på markedsvilkår. 

 

SH var enig med AO. 

 

PR var ikke sikker på, at vi kan få det billigere og var i øvrigt også enig med SH i at, enhver flyt-

ning vil medføre omkostninger for DSU. PR var i øvrigt også enig i, at vi skal holde hosting og 

sponsorat adskilt. 

 

AO og SH vil gerne have forholdet undersøgt. 

 

FU arbejder videre med forholdet. 

 

PGO lovede en samlet orientering om imageprojektet. 

 

6. Opsamling fra seminardag 
 

Referat af Hans Endrups foredrag vil blive sendt til HB hurtigst muligt. 

 

AO syntes godt om forslaget, men måske med et ”f.eks.” ved DM for ikke at lægge sig fast på ste-

det allerede nu. 

 

Der blev foreslået forskellige tilrettelser af formuleringen i oplægget fra CA og NSL 

 

Følgende blev vedtaget: 

 
Med udgangspunkt i oplægget fra Jesper Knudsen, BOCA Juniors på DSUs seminardag i november 2019 sætter Dansk 

Skak Union og hovedkredsene følgende i gang  

  

 1. Dansk Skak Union etablerer et forum på nettet til udveksling af viden om undervisning og træning via video.  

  

2. Dansk Skak Union inviterer i 2020 til et seminar, eventuelt ved DM i Svendborg, hvor klubber mødes og deler viden 

om undervisning og træning. Indbydelse udsendes af DSU i god tid, og DSU finder en tovholder. Hovedkredsene over-

vejer ligeledes, om lokale seminarer med fordel kan etableres.   

  

3. Hovedkredsene undersøger i bestyrelserne og hos klubberne i hovedkredsen, om der er mulighed for/vilje til at etab-

lere 1 til 2 projekter, der sigter på at sikre deltagelse af børn fra skolerne med inspiration fra BOCA Juniors og med 

udgangspunkt i lokale forhold. 

 

DSU dækker mødeudgifterne til selve afviklingen af seminaret samt etableringen af forum, medens 

hovedkredsene selv afholder de lokale udgifter. 
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7. Budget 2020 
 

PGO redegjorde for det fremlagte forslag til budget. 

 

Udgifter til U-NM rettes til 160.000 kr. i stedet for 190.000 kr. 

 

SH anførte, at budgettet stadig giver et betydeligt underskud – selv efter at man ser bort fra NM. 

 

NSL anførte at udgifterne til IT stadig ser meget høje ud. 

 

IT m.v. rettes til 360.000 kr. 

 

CA spurgte til ungdoms-FU posten. Det blev oplyst, at posten dækker alle ungdomsbredde aktivite-

ter. Navnet på posten rettes til Ungdomsskak. 

 

AO mente, at vi er nødt til at få yderligere indtægter i form af kontingentstigninger i enten 2020 

eller 2021. 

 

KP mente, at vi er nødt til at kigge på skakbladet og måde at udgive det på – forsendelse eller ej. 

 

SH var enig med AO og mente, at vi mangler ca. 230.000 kr. årligt fremover. 

 

MF mente, at det er mere realistisk med en kontingentstigning i 2021. 

 

CA mente, at vi måske skal til at prioritere vores aktiviteter. 

 

PJ mente, at vi skal afvente 2020 for at se. 

 

Medlemskampagne sættes til 60.000 kr. 

 

NSL spurgte til hvor ungdomsinstruktørordningen bliver brugt. PGO redegjorde for forbruget. 

 

KP meddelte, at han ikke kan stemme for et budget, der udviser så stort et underskud. 

 

PGO mente, at det er uheldigt, at man ikke vil stemme for et budget, der giver underkud. 

 

Underskud ifølge budget: 394.000 kr. 

 

For stemte: PJ, PGO, AO, AR, SH, NSL, MN, CA, AH, PR; MF = 15 stemmer 

Imod: KP = 1 stemme 

Undlod: Ingen 

 

Budgettet blev vedtaget. 
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8. Etablering af disciplinærudvalg 
 

PJ redegjorde for baggrunden for punktet. 

 

MF ville gerne fraråde etableringen af flere udvalg til at dømme i diverse sager. Vi har ikke behov 

for mere bureaukrati. 

 

SH var enig. 

 

KP mente, at det i nogle situationer burde være muligt at anvende mindre sanktioner. 

 

PR mente ikke, at vi har behov for et sådant udvalg til at lave nogle nye retningslinier. 

 

NSL anførte, at delegeretmødet ønskede en mellemvej mellem eksklusion eller ej. Vi bør undersøge 

hvad andre organisationer gør. 

 

MF bemærkede, at der er fast praksis for hvad vi gør i sager i turneringssituationer. Derudover har 

vi de situationer, der hidrører uden for turneringssituationen, som vi lige har haft et eksempel på. 

Der er efter MFs mening intet til hinder for at beslutte en tidsbegrænset eksklusion. 

 

PJ mente, at vi skal have det skrevet ind i faste oplysninger. 

 

MF anførte, at den anklagede altid har krav på at blive hørt og skal have en klageadgang. 

 

Det blev præciseret, at sanktionsmulighederne går til tidsubestemt udelukkelse, men mildere sankti-

on er mulig. 

 

HB fraråder etableringen af et disciplinærudvalg under henvisning til, at der allerede findes et i 

form af Skaknævnet og at HB nu kan beslutte eksklusioner. 

 

9. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 
Der har været afholdt Det Åbne Junior KM 2019 med 32 deltagere 

Vi har fået gang i JGP turneringen, der har været afholdt JGP K41 med 38 deltagere og JGP Nørre-

bro med 33 deltagere. 

Vi har fået gang i holdturneringen med 40 8-mands hold og 5 4-mands hold. 

Vi har afholdt delegeret møde, hvor alle fra bestyrelsen fik genvalg. 

Delegeret mødet blev optaget og lagt ud på Youtube dagen efter selvom det var et lukket møde der 

ikke måtte optages og ingen havde fået lov til at optage og offentliggøre det. 

ØBRO har fået renoveret deres klublokale. 

 

2. hovedkreds: 
Sæsonstarten ligner sig selv. 

EMT-konkurrencen er startet. Og mange turneringer er allerede i gang. Hovedkredsbestyrelsen har 

lempet reglerne for deltagelse, således at endnu flere EMT-turneringer kan tælle med. 
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Et spændende tiltag er afvikling af vores C-rækker i holdturneringen. Turneringen spilles med 2x 

1½ times betænkningstid. I år forsøger holdturneringslederen sig med afvikling af runderne som 

dobbeltrunder om lørdagen. Altså slut med aftenkampe. Vi håber således at kunne tilgodese flere af 

vores ungdomsspillere. 

Vores UGP-serie gennemføres med bare 5 stævner. Det er ikke helt tilfredsstillende. Vi havde håbet 

på flere. 

Køge Skakklub har på fin vis afviklet Ungdoms-DM med mere end 100 deltagere. Det var et fint 

gennemført arrangement af de dygtige Køge-folk!  

 

3. Hovedkreds: 
Netop overstået OM med 114 tilmeldte – heraf rekordstort procentdel juniorer. Hele FU i 3.HK 

stemte for at imødekomme en ansøgning om midler til arrangøren, hvor beløbet var baseret på et 

lavt grundbeløb og som ville stige pr. juniordeltager, under forudsætning at det var billigere at til-

melde sig som juniorer. Der har været meget diskussion om, om det er den rigtige vej at gå, og er 

meget forskelligt fra klub til klub, om man ser en tendens for at den slags tiltag forstærker deltagel-

sen af juniorer til arrangementer. For nogle forældre er prisen en faktor, hvis de har 2 eller flere 

børn som skal deltage i mange turneringer på et år. 

 

 

6. Hovedkreds: 

Største nyhed er, at et af hovedkredsens medlemmer har hygget sig med at blive stormester. 

Jonas Bjerre, Skanderborg sikrede sig titlen ved en flot spillet turnering på Isle of Man. Der-
med er Jonas Danmarks hidtil yngste stormester. 

Åbyhøj Skakkklub er fyldt 50 år og har i den anledning foruden et festligt arrangement med 

spisning for medlemmerne afholdt en simultan med en af klubbens tidligere ungdomsmed-

lemmer, Rasmus Skytte. 

Aros Skakklub er fyldt 100 år. 

Jonas Bjerre vandt en simultan i Randers den 17. september med 19-0. Pæn efterfølgende 

avisomtale. 

Steffen Slumstrup - ekspert i problemskak - underholdt i Skanderborg den 15. oktober med 
skakopgaver 

Hovedkredsen har igangsat en proces med hjælp til kredsens små klubber. Første skridt er 
produktion af en hjemmeside til klubberne. Når det er på plads følger yderligere tiltag. 

7. Hovedkreds: 
Holdturneringen skal lige til at begynde med flere hold end sidste år. Dette skyldes til dels at der var 

to nordjyske nedrykkere fra 2. division og at DSA igen stiller med et hold. 

Den Nordjyske Grand Prix serie i hurtigskak er startet med 50 deltagere i Aars. Dette er noget en 

fremgang da deltagerantallet plejer at være ca. 30 stk. Vi må håbe tendensen fortsætter ved det næ-

ste stævne i Sæby. 

Der har været afholdt Aalborg bymesterskab med Per Andreasen, som vinder for 14. gang. 

 

8. Hovedkreds: 
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Holdturneringen er nu gået i gang, og med 30 deltagende hold hvilket er et mere end sidste år. 

Derudover så er der kommet gang i alle klubber her efter en eventuel sommerpause, klubturneringer 

og eksterne turneringer kører bare deruda 

Nordsjællands Weekend EMT foregår som sædvanlig i Allerød i starten af Januar 2020. 

Hillerød Skakklub har 110 års jubilæum i 2020 og holder en stor jubilæumsturnering samt en lukket 

WIM turnering 

Frederiksværk Skakklub har lige meldt ud at de i anledning af deres 100 års jubilæum i februar 

2020 også er i gang med at planlægge noget, ligesom de er ved at udarbejde et jubilæumsskrift. 

Medlemstallet ser desværre lidt dystert ud i forhold til for et år siden, men håbet er at starten på 

holdturneringen giver flere medlemmer. 

Men ellers påregner hovedkredsen nogle tiltag i 2020 for at skaffe flere medlemmer i voksen kate-

gorien 

 

9. Hovedkreds: 
Vor lokale medlemskampagne ”Gratis skak i 1 år” går ud på, at hovedkredsen refunderer klubberne 

det fulde første årskontingent, hvis et nyt medlem ikke har været medlem af en klub under DSU 

inden for de seneste 3 år. Det er håbet, at de nye så bliver i klubberne, når de efter 1 år selv skal 

betale. 

Det kan konstateres, at der under kampagnen er indmeldt 43 spillere, hvoraf de 32 er nye og derfor 

er kontingentfrie i 1 år.  (8 i Viborg, 5 i Herning, Kjellerup og Skive, 2 i Holstebro, Lemvig og 

Vorgod, 1 i Morsø, Ringkøbing og THY og 0 i Aulum, Ikast og Vestsalling)  

Der har som altid også været udmeldelser. 

Sammenligningen pr. 1/10 viser, at der for første gang siden 2014 har været en medlemsfremgang 

det seneste år, nemlig med 11 fra 318 til 329  Fremgangen falder inden for alle 4 medlemskategorier 

og har også vist sig i holdturneringen, hvor nettofremgangen udgøres af 2 yderligere 4-mandshold. 

For tredje sæson i træk bistår repræsentanter for skakklubberne ved skoleskakstævnerne i området. 

Ringkøbing Skakklub har netop rundet 100 år. 

 

Sydjysk hovedkreds: 
HK-bestyrelsen har kun holdt et enkelt bestyrelsesmøde siden sidst, og der er ikke så meget nyt fra 

Hovedkredsen i denne omgang. 

Esbjerg Efterår 2019. Esbjerg Skakforening har arrangeret en turnering om Det åbne Esbjergme-

sterskab i sidste weekend af efterårsferien. Der var 36 deltagere og turneringen blev spillet over 7 

runder efter ”svensk” model med 3 hurtigskakpartier fredag og 4 partier med almindelig betænk-

ningstid i løbet af lørdag og søndag. GM Jens Kristiansen vandt turneringen med 6 points. Nr. 2 

blev IM Jonathan Carlstedt med 5½ points. 3. pladsen blev delt mellem IM Jens Ove Fries Nielsen 

og Jacob Abildlund Brorsen, begge med 5 points. Der deltog 1 GM, 4 IM-ere og 1 FM-spiller. 

Holdturneringen er lige gået i gang med 16 8-mandshold og 16 4-mandshold. 

Syd Grand Prix. Én af sæsonens afdelinger af hurtigskakserien på 7 stævner arrangeres i år af Ho-

vedkredsen og afholdes i Toftlund, hvor der ikke (længere) er en lokal skakklub. 

Grænseoverskridende skaksamarbejde. Hovedkredsen har taget kontakt til kolleger syd for 

grænsen med henblik på at afprøve samarbejdsmuligheder. HK-bestyrelserne er enige om at afprøve 

forskellige muligheder, men opbakningen fra medlemmerne er desværre ikke overvældende. 

Skoleskak. Der er afholdt kommunemesterskaber i skoleskak i flere kommuner – f.eks. Tønder og 
Haderslev – med deltagerantal i størrelsesordenen 350 hvert sted. Entusiasmen blandt skoleele-
verne søges udnyttet til junioraktiviteter og rekruttering i de lokale skakklubber. 
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Medlemstallet i hovedkredsen falder fortsat. Man fristes til at sige, at aldrig har så få medlemmer 
haft så mange aktiviteter at deltage i. Men det er altså ikke i sig selv nogen garanti for succesfuld 
rekruttering eller fastholdelse. 
 

 

10. Eventuelt 
 

Der bliver DM i hurtigskak i Aarhus d. 30. november 2019 med Chess House som arrangør. 

 

SH mente, at dækningen af U-DM i Køge var for dårlig, idet det ikke var muligt at følge turnerin-

gen på afstand. 

 

PJ var enig i kritikken og mente, at vi fremover skal overveje krav for at sikre livedækningen. 

 

MF var enig i kritikken. 

 

AR var der selv og var i øvrigt enig i kritikken. 

 

PJ var meget frustreret over, at der atter var problemer i Køge. 

 

Vi bør fremover overveje om vi vil afholde arrangementer på steder, hvor man ikke vil bruge de 

autoriserede systemer til afvikling af livedækning. 

 

AR fortalte, at der afholdes FA-kursus i forbindelse med afviklingen af U-NM i Fredericia d. 14-16. 

februar 2020. 

 

Hovedkredsene opfordres til at støtte økonomisk og sende folk af sted. 

 

PGO takkede for god ro og orden. 


