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Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
Søndag d. 9. februar 2020 
 
Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. november 2019 
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
4. Forretningsudvalgets beretning 
5. Økonomi og regnskab 
6. Forslag vedr. Skaknævnets kompetenceområde (9. HK)  
7. Forslag vedr. divisionsturneringen (2. HK) 
8. Forslag vedr. administration af enkeltmedlemsskaber (6. HK) 
9. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra ØBRO 
10. Behandling af udkast til stævning fra Dick Sørensen. 
11. Forslag til ændring af forretningsordenen for HB 

Behandling af forslag til Delegeretmødet fra FU angående fremtidig fastlæggelse af 
DM og Delegeretmødet. 

12. Handicap OL 
13. Pigeskaklejr i 2020 
14. Ansøgning fra Chess House 
15. Ansøgning fra Fyns Skak Union 
16. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2020/21 
17. Copenhagen 2021 
18. Nyt fra hovedkredsene 
19. Eventuelt. 

 
Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
Poul Guldbæk Olesen (PGO) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Arild Rimestad (AR) 
 
Afbud: 
Jesper Scherling Fris (JF) 
 
Hovedkredsrepræsentanter: 
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) 
 
Syg: 
1. HK: Sigfred Haubro (SH)* 
 
* = 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 HB-mødet og meddelte, at JF har afbud til mødet. Det blev efterfølgende 

konstateret, at SH desværre var blevet syg. 

 

PGO blev udpeget mødeleder for HB-mødet. 

 

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

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
 

Der har siden sidste HB-mødet været en enkelt mailafstemning i HB. Den drejede sig om mulig 

deltagelse i handicap OL i skak for hold.  

 

Dette blev godkendt med enstemmighed blandt de afgivne stemmer. 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den udsendte beretning. 

 

Det er aftalt i FU, at referatet af HB-møderne fremover skal komme noget hurtigere. 

 

Bernhard Sørensen har meddelt, at han formentlig må opgive at stille hold til handicap Ol, idet det 

ikke har muligt at finde en handicappet kvindelig skakspiller, som har mulighed for at deltage i år.  

 

Der mangler stadig et spillested til U-NM for hold til efteråret.  

 

Der er god tilslutning til FA-kurset i Fredericia i næste weekend, d. 14-16. februar 2020.  

 

Implementeringen af vores nye logo går skidt. Vi skal blive bedre til at få det rettet hele vejen rundt.  

 

Forberedelserne til årets DM går planmæssigt, men på sponsorsiden må vi nok konstatere et lille 

tilbageslag. Stævneledelsen har fået deltagelse af Fyns Skak Unions formand, der sammen med de 

fynske klubformænd vil søge at bevare DM i Svendborg i fremtiden. 

 

Dansk Tankesportsforbund påtænker en fælles udstilling i København d. 26. marts 2020. Dansk 

Skak Union deltager og vi håber at få hjælp fra 1. hovedkreds i denne forbindelse. (Det er siden 

HB-mødet besluttet udsat til efteråret. Dato er endnu ikke fastlagt/PJ) 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
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5. Regnskab og økonomi 
 

PGO henviste til det udsendte materiale. 

 

Formålet med det udsendte er at give en summarisk oversigt over hvorledes regnskabet ser ud pt. 

Der mangler stadig at blive indregnet udgifter, som først er betalt i 2020.  

 

Ifølge revisorerne sidste år sættes værdien af skaksalget til anpartskapitalen.  

 

Vi mangler stadig at få nogle enkelte regninger.  

 

Det er aftalt, at regnskabet skal revideres d. 7. marts 2020.  

 

PR spurgte til behandlingen af mellemregningerne med hovedkredsene vedrørende pokalturnerin-

gen og DM. 

 

AO anførte, at det mest korrekte er at indregne dette i regnskabet for 2019, hvilket PJ bekræftede at 

vi gør.  

 

NSL spurgte til kontingentet for enkeltmedlemmerne. PJ oplyste, at disse indregnes i regnskabet for 

2019.  

 

Underskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 2-300.000 kr. 

 

Orienteringen blev herefter taget til efterretning. 

 

6. Forslag vedr. Skaknævnets kompetenceområde (9. HK)  
 

MF gennemgik det udsendte notat. 

 

PJ takkede MF for hans arbejde i denne forbindelse. 

 

PJ bemærkede, at han er bekymret over Skaknævnets holdninger, idet det er folk, som vi selv har 

valgt. PJ ville være glad hvis HB vælger at bakke op om forslaget til delegeretmødet.  

 

PR ville ikke støtte forslaget, idet han ønskede en mere gennemgribende behandling/ændring af 

lovene omkring Skaknævnet. PR  mente, at et af problemerne er, at der er for mange jurister i Skak-

nævnet. 

 

MF mente ikke, at det kunne være diskvalificerende, at et medlem af Skaknævnet har en juridisk 

uddannelse. 

 

NSL mente, at vi skal passe på med at brede os over for meget og i stedet koncentrere os om at luk-

ke det nuværende hul. NSL var i øvrigt ked af, at PR ikke kunne støtte forslaget. 

 

PGO bemærkede, at kendelserne fra Skaknævnet klart er skrevet i juristprog.  
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AO mente, at man kunne overveje at bruge flere lægmænd, altså ikke-jurister ligesom man gør ved 

domstolene i straffesager. 

 

MF mente også, at det kunne være godt med nogle skakdommeruddannede ikke-jurister i Skaknæv-

net sammen med f.eks. en eller to juridisk uddannet. 

 

PR bemærkede, at han efter at have hørt argumenter nu er villig til at stemme for forslaget. 

 

Afstemning om HB’s støtte til forslaget: 

 

For: PJ, PGO, AO, AR, NSL,CA, MF, AH, PR, KP = 12 stemmer 

Imod: Ingen 

Undlod: MN = 1 stemme. 

 

7. Forslag vedr. divisionsturneringen (2. HK) 
 

NSL redegjorde for det udsendte forslag. 

 

AH bemærkede, at Nørresundby Skakklub aldrig har stillet op i ratingorden. 

 

PR kunne ikke støtte forslaget. 

 

MF nævnte, at spillernes rækkefølge ikke ændrer holdenes forventede score, ligesom ratingen ikke 

nødvendigvis er udtryk for en spillers aktuelle spillestyrke. Forslaget er desuden meget vanskeligt at 

håndtere for TL. MF kunne ikke støtte forslaget. 

 

NSL mente, at der må være en grænse for hvad en turneringsleder kan acceptere. 

 

PJ bemærkede, at FU ikke kan støtte forslaget som det er stillet, idet det vil fratage klubberne retten 

til at lave deres egen styrkeliste. 

 

For: NSL = 1 stemmer 

Imod: PJ, PGO, AO; AR, MN, CA, AH, MF, PR, KP = 12 stemmer 

Undlod: Ingen 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

8. Forslag vedr. administration af enkeltmedlemsskaber (6. 
HK) 

 

CA redegjorde for forslaget. 

 

MF ville gerne støtte forslaget. 

 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
5 

PR oplyste, at han ikke kan støtte forslaget og mente at kontingentet er af mindre betydning. 

 

PGO støttede forslaget og meddelte, at hvis forslaget bliver vedtaget vil der blive lavet en skærings-

dato inden for 1. halvdel af 2020. Der er opkrævet kontingent for alle eksisterende medlemmer, 

medens nye medlemmer skal administreres af hovedkredsene efter skæringsdatoen. 

 

PJ opfordrede til at man i hovedkredsene vil acceptere medlemsperioder helt ned til kvartal. 

 

FU støtter forslaget. 

 

PR frygtede, at man igen vil opleve shopping mellem hovedkredsene. 

 

MN støttede også forslaget. 

 

PJ mente ikke, at der er den store risiko for shopping mellem hovedkredsene. 

 

For: PJ, PGO, AO, AR, NSL, MN, CA, AH, MF, KP = 11 stemmer 

Imod: PR = 2 stemmer 

Undlod: ingen 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Behandling af forslag til delegeretmødet fra Skakforeningen 
ØBRO 

 

Forslag A: 

MF mente, at det vil give mere administration at håndtere og ville gerne have nogle konsekvensbe-

regninger for økonomien. 

 

AO bemærkede at tidligere beregninger på emnet har vist en meget lille besparelse pr. medlem og at 

det vil medføre en vis administration af ordningen. 

 

NSL bemærkede, at vi mangler at få rettet skakhåndbogen til. 

 

Forslag B: 

HB kan ikke støtte forslaget. 

 

Forslag C: 

Afstemning om HB’s støtte til forslaget om nedlæggelse af juniorinstruktørordningen: 

 

For: Ingen 

Imod: PJ, PGO, AO, AR, NSL, MN, CA, AH; PR, MF, KP = 13 stemmer 

Undlod: Ingen 

 

HB kan ikke støtte forslaget. 
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Forslag D: 

HB konstaterer, at have set forslaget. 

 

10. Behandling af udkast til stævning fra Dick Sørensen 
 

PJ redegjorde for forslaget om, at unionen skal holde Skaknævnet skadesløs i en eventuel retssag 

mod nævnet. 

 

PJ mente, at Dansk Skak Union skal holde sine frivillige tillidsfolk skadesløse. 

 

MF mente, at Skaknævnet selv har bestilt musikken ved at beslutte at behandle eksklusionssagen og 

mente i øvrigt også, at Skaknævnets formand selv er i stand til at tale nævnets egen sag. Hvis der 

hyres en ekstern advokat, vil der være nogle udgifter og det er ikke sikkert, at der tilkendes godtgø-

relse for udgifter i tilstrækkeligt omfang hvis vi vinder sagen. Dernæst kommer, at det ikke er sik-

kert, at modparten i det hele taget er i stand til at betale de tilkendte sagsomkostninger til Dansk 

Skak Union. 

 

PJ påpegede, at Dansk Skak Union har fulgt retningslinierne fra Danmarks Idrætsforbund. 

 

MF mente ikke, at det er sandsynligt, at en eventuel afgørelse i retten vil gå Dansk Skak Union 

imod. 

 

MF mente ikke, at der skal dækkes nogen del af udgifterne i forbindelse med en eventuel sag mod 

Skaknævnet. 

 

PR var enig med MF. 

 

PJ mente, at Skaknævnet har overskredet sin kompetence ved at beslutte at behandle sagen, jfr. an-

befalingerne fra Dansk Skak Unions ledelse om at afvise at behandle sagen omkring eksklusionen 

af Dick Sørensen, idet eksklusionen allerede er behandlet af Dansk Skak Unions øverste myndig-

hed, delegeretmødet. 

 

AO var enig med MF og PJ. 

 

Det blev pointeret, at Dansk Skak Union normalt altid vil holde sine tillidsfolk skadesløse i situati-

oner, hvor de uforvaret er blevet genstand for sagsanlæg eller andet i forbindelse med deres arbejde 

for Dansk Skak Union. 

 

For: Ingen 

Imod: PGO, AO, AR, NSL. MN, CA, AH, PR, MF, KP = 12 stemmer 

Undlod: PJ = 1 stemme 

 

Forslaget blev forkastet. 
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11. Forslag til ændring af forretningsordenen for Hovedbe-
styrelsen 

 

PJ redegjorde for det udsendte forslag. 

 

MF foreslog, at der indføjes en bemærkning om, at der højest kan ansøges om genoptagelse af eks-

klusionssager 1 gang om året for den enkelte. 

 

Med denne ændring blev forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

12. Behandling af forslag til delegeretmødet fra FU angående 
fremtidig fastlæggelse af DM og delegeretmøde 

 

PJ redegjorde for det udsendte forslag. 

 

Det blev enstemmigt vedtaget at anbefale forslaget til vedtagelse på delegeretmødet. 

 

13. Handicap OL 
 

PJ fortalte, at Bernhard Sørensen har forsøgt at samle et hold, men på trods af mange interesserede 

mænd, har han måtte opgive at sætte hold, idet det ikke har været muligt at finde en kvindelig delta-

ger. 

 

14. Pigeskaklejr i 2020 
 

AR redegjorde for forslaget. 

 

WFM Ellen Fredericia Nilssen er arrangør i samarbejde med Læseforeningen. Datoerne er sat til 

15.-17. maj 2020.  

 

PR ville gerne støtte forslag og vil formentlig også støtte individuelt til deres egne deltagere. 

 

MN vil også gerne støtte. 

 

CA ville også gerne støtte og kunne oplyse, at 6. Hovedkreds har 4 piger, der gerne vil med. 

 

Der var bred opbakning til projektet i HB. 

 

15. Ansøgning fra Chess House 
 

PJ redegjorde for den modtagne ansøgning. 
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PR anførte, at der er ansøgt for sent. Det bemærkes, at fristen for ansøgning står forkert i skakhånd-

bogen. Fristen er 1. november i året forud, jfr. tidligere beslutning i HB. 

 

AO mente, at vi skal bakke op om arrangementerne og at vi stadig skal støtte GM-turneringer selv-

om vi pt ikke har de oplagte GM kandidater. 

 

CA mente også, vi skal støtte. 

 

PJ ville også gerne støtte. 

 

For: PJ, PGO, AO, AR, NSL, MN, CA, AH, PR, KP = 12 stemmer 

Imod: Ingen 

Undlod: MF = 1 stemme. 

 

Ansøgningen blev godkendt. 

 

16. Ansøgning fra Fyns Skak Union 
 

MN redegjorde for den fremsendte ansøgning. 

 

HB drøftede ansøgningen. 

 

HB blev enige om, at bede Fyns Skak Union om, at komme med en mere konkret ansøgning til næ-

ste HB-møde. 

 

17. Fastlæggelse af datoer for Divisionsturneringen 2020/21 
 

PJ oplyste, at FU støtter det fremsendte forslag. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

18. Copenhagen 2021 
 

Der er tale om European Games og vi er blevet kontaktet af arrangørerne med henblik på at lave en 

skakturnering i forbindelse med arrangementet. 

 

Der påtænkes en hurtigskakturnering over 1 dag. Der forventes at skulle spilles i 2 grupper, 1 for 

øvede og 1 for ikke øvede. 

 

Arrangørerne sørger for lokaler m.v. og vi skal sørge for turneringsledelse samt materialer. Vi for-

ventes ikke at få udgifter af betydning i den forbindelse. 

 

Der er i samme forbindelse et tilbud om at PAN kan optage skak under deres aktiviteter. 
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European Games bliver afviklet i perioden 12. – 20. august 2021. 

 

Arrangementets hjemmeside er: www.copenhagen2021.com  

19. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 
 

2. hovedkreds: 
Vores holdturnering er kommet i gang med samme antal hold som sidste år. Den ene C-række af-

vikles som dobbeltrundede lørdagsstævner, hvilket giver mulighed navnlig børn og unge at deltage. 

EMT-konkurrencen kommet rigtig godt i gang med 21 turneringer indtil nu. Yderligere 10 turnerin-

ger er planlagt. Vinder af konkurrencen er den spiller, der scorer flest points samlet. Dertil lægges 

yderligere et point pr. parti, således at aktiviteten også belønnes. 

UGP-serien er i gang med 5 stævner. Lidt i underkanten. Dianalund Skakklub afvikler i år SM for 

ungdom. Det bliver d 25. april. 

Det skal selvfølgelig også nævnes, at netop i dag d. 9. feb. markerer Dianalund Skakklub sit 75 års 

jubilæum. 

 

3. Hovedkreds: 

3 tidligere verdensmestre slog vejen forbi Middelfart i en hurtigskak turnering: Den første er Curt 

Hansen, som blev juniorverdensmester i 1984, og hernæst er det Jens Kristiansen, som blev senior-

verdensmester i 2012, og Jørn Sloth, verdensmester ved 8. VM i korrespondanceskak, som blev 

spillet fra 1975 til 1980. 

I Fyns Skak Union har vi valgt at oprette en Facebook side til at nå ud til både skakmedlemmer og 

potentielle interesserede i at komme ind i skakmiljøet, hvor der er mulighed for at nå ud til dem der 

ikke bruger unionens hjemmeside. https://www.facebook.com/Fyns-Skak-Union-

112472386870454/  

 

 

6. Hovedkreds: 

Skanderborg har afviklet et fint DM for piger. Randers er parate til at tage over om 2 år 

Sporene efter sagen i Chesshouse er endnu ikke slettede. Sagen har især haft betydning for udvik-

lingen af skak for børn/juniorskak, men der arbejdes fortsat på samarbejdet mellem Chesshouse, 

Århus skoleskak og 6. hovedkreds. 

Man har stadig gåpåmod i Chesshouse. Ud over de 4 traditionelle træningssamlinger/turneringer for 

børn i Chesshouse vil der komme forskellige slags træningshold og lørdagstræningen bliver perma-

nent. Der bliver også sommerskak. Desværre trækker forhandlingerne med Århus Kommune ud. 

Der var rekorddeltagelse i Silkeborgs Juleturnering 

http://www.copenhagen2021.com/
https://www.facebook.com/Fyns-Skak-Union-112472386870454/
https://www.facebook.com/Fyns-Skak-Union-112472386870454/
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Århusmesterskabet ser ud til at få et både stærkt og bredt felt, men savner i skrivende stund århusia-

nerne selv. 

 

 

7. Hovedkreds: 
 

I 7 HK har Aars holdt 100 års jubilæum og Aalborg holdt 130 års jubilæum. DSA skak har flyttet 

teltpælene fra Brønderslev til Hjørring. Her har de aktiveret en del gamle medlemmer af DSU. 

 

8. Hovedkreds: 
 

Der er godt gang i den i 8 Hovedkreds, Skakklubben Nordkalotten har lige afholdt deres jubilæums-

turnering, hvor Thybo sikrede sig sin 3 GM norm, og kan derfor udnævnes til stormester her sidst i 

Februar måned. 

 

Mens vi sidder her til HB mødet så er Hillerød Skakklub i gang med deres 110 års jubilæumsturne-

ring og en WIM gruppe. 

 

Senere i Februar måned fylder Frederiksværk Skakklub 100 år, og holder i den forbindelse en re-

ception, og lidt senere på året vil der blive et jubilæumsarrangement. 

 

Nordsjællands Weekend EMT 2020 (tidligere NSU Open) blev igen afholdt af Hovedkredsen og 

Allerød Skakklub i 1 weekend i Januar, i år var der lidt færre deltagere end der plejer at være. 

Senere på året kan vi se frem til Kronborg Chess Open i Helsingør, som spiller under fantastiske 

rammer på Marienlyst Strandhotel.  

 

Det kan også nævnes at Bornholms Sommer Skak genopstår og spilles i juli måned, en uge før 

Xtracon Chess Open. Men alt i alt så er der stor turneringsaktivitet i 8 Hovedkreds. 

 

Hovedkredsens holdturnering går lige efter planen, der vises stor kampgejst, og her med 2 runder 

tilbage, er der en klar antydning af hvem der render med oprykningspladserne. 

 

9. Hovedkreds: 
 

Hurtigturneringen Årets 1. træk i Herning den 4. januar 2020 havde deltagerrekord med 123 spille-

re. FM Andreas Wiwe vandt Mesterklassen med GM Allan Stig Rasmussen og FM Finn Pedersen 

på 2.-3. pladsen. 

 

Formentlig blandt andet på grund af hovedkredsens lokale medlemskampagne er medlemstallet pr. 

1/1 2020 på 338 mod 324 pr. 1/1 2019. Der kan komme yderligere stigning ved indmeldelser i re-

sten af kvartalet med virkning pr. 1/1 2020. Nyeste medlem er GM Peter Heine Nielsen i Holstebro 

Skakklub. 
 

Den lokale holdturnering kører planmæssigt, men 4 af hovedkredsens 5 divisionshold ligger des-

værre på nedrykningspladser p.t. 

 

Sydjysk hovedkreds: 
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Facebookside. HK-bestyrelsen har oprettet en Facebookside for at supplere Hovedkredsens hjem-

meside. 

 

Syd Grand Prix. Trods tilbagegang i det samlede deltagerantal i denne hurtigskakserie på 7 stæv-

ner, er det fortsat den aktivitet, der løbende samler flest medlemmer ved skakbrættet. Der er indtil 

videre afviklet 6 stævner i den igangværende sæson med i alt 246 deltagere. Én afdeling blev med 

god tilslutning afholdt i Toftlund, hvor der ikke (længere) er en lokal skakklub. Turneringen fik god 

lokal presseomtale både før og efter turneringen, men har foreløbig ikke givet sig udslag i nye med-

lemmer. 

 

Senior DM 2020. Dansk Skak Union og Løgumkloster Skakklub arrangerer Senior-DM i Løgum-

kloster fra søndag, den 9. februar til lørdag, den 15. februar 2020. Der er p.t. i alt 61 tilmeldt – for-

delt på 12 i gruppen 50+ og resten i 65+. 

 

FIDE-dommerseminar. Dansk Skak Union inviterer dommeraspiranter til et Fide-

skakdommerkursus (FA-seminar) i Fredericia den 14.-16. februar 2020. Hovedkredsen har besluttet 

at betale kursusgebyret for deltagere fra Sydjysk Hovedkreds. 

 

Nordiske mesterskaber for ungdom. Fredericia Skakforening arrangerer i samarbejde med Dansk 

Skak Union de Nordiske Mesterskaber for Ungdom 2020. Turneringen afholdes d. 14. – 16. februar 

på samme hotel som dommerseminaret. 

 

20. Eventuelt 
 

AH undrede sig over, at hovedkredsen har fået en opkrævning for overnatning ved DM i Svend-

borg. Han mener ikke, at de tidligere er blevet opkrævet for dette. 

 

De øvrige hovedkredse kunne bekræfte, at hovedkredsene normalt selv betaler for dette. 

 

CA oplyste, at han har fået en henvendelse fra en forælder, der efterlyste en pigelandstræner. 

 

PJ oplyste, at den tidligere pigetræner selv følte , at han brugte meget tid på forældrene til pigerne 

for at få pigerne til at spille skak. 

 

AH oplyste, at der formentlig bliver valgt ny hovedkredsformand i 7. hovedkreds til deres hoved-

kredsmøde lige inden påske. 

 

PJ takkede AH for hans indsats. 

 

AR bemærkede, at det eventuelt kunne blive en kvinde, der skal være pigetræner. 

 

AR fortalte, at U-NM kan følges live. 

 

PJ oplyste, at der er tegn på fremgang i medlemstallene over næsten hele linien. 

. 


