
 
Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2018 

 

Dansk Skak Union afholdte delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 

Søndag d. 1. april 2018 kl. 15.15.  

 

REFERAT 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet for 2017 fremlægges 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Fastsættelse af ratingafgift 

6. Indkomne forslag 

Forretningsudvalget fremsætter på vegne af hovedbestyrelsen 1 forslag til ændringer i Love for 

Dansk Skak Union: 

§ 7, 2. afsnit, 1. punktum:  

”Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog fordeles 3 ekstra stemmer til de 

hovedkredsrepræsentanter” 

. . . foreslås ændret til: 

Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog fordeles 4 ekstra stemmer til de 

hovedkredsrepræsentanter”. 

 

Valg af: 

a. Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg) 

b. Et medlem af forretningsudvalget (Aage Olsen er på valg) 

c. Et medlem af forretningsudvalget (Peter Willer Svendsen er på valg) 

d. Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg) 

e. Tre suppleanter til skaknævnet (Arild Rimested, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg) 

f. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg) 

g. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg) 

 

7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2019 

8. Eventuelt 

 
Information om referatformen. 

Referatet er i videst muligt omfang udfærdiget som en fuldstændig gennemgang af dels hvad der passerede dels en så præcis som  

mulig gengivelse af hvad der blev sagt fra talerstolen. I ganske få tilfælde er der korrigeret for sprogblomster og fortalelser, ligesom enkelte bemærkninger kan være 

udeladet, da de ingen relevans havde til de emner som blev behandlet. Med hensyn til formandens gennemgang af den resultatmæssige del af beretningen, er her i 

referatet medtaget den fulde skriftlige gennemgang, og ikke blot de udvalgte som formanden nævnte fra talerstolen. Gennemgangen af hæderstegn og initiativpris 

modtagere er ligeledes i form af det fulde skriftlige omfang som HB godkendte på møde Langfredag, og ikke blot de udvalgte som var til stede og blev hyldet på 

delegeretmødet. 



Poul Jacobsen bød velkommen til mødet og startede med at bede forsamlingen om at mindes de 

skakkammerater, der var døde siden sidste delegeretmøde: 

 

Børge Bengtsen, Hvidovre Skakklub - Erik Schmidt Andersen, Brøndby Skakklub - Jens Henrichsen, Nørrebro 

Skakklub - Kim R. Thomsen, Frederiksberg Skakforening - Mogens Juul, Herlev Skakklub - Ole Bang Madsen, 

Tåstrup Skakforening - Palle Lykkeby Jensen, Blindes Skakklub - Thomas Holm, Skakforeningen ØBRO - Viggo 

Lomborg, Herlev Skakklub - Frede Rasmussen, Præstø Skakklub - Robert Petersen, Køge Skakklub - Steinar 

Frederiksen, Præstø Skakklub - Frits Ørbæk Hansen, Sydøstfyn - John G. Madsen, Odense Skakklub - Jens 

Ove Meldgaard Vedel, Skakklubben Evans - Kaj Th. Hansen, Fredericia Skakforening - Olf Zömbick, Tønder 

Skakklub - Kiril Tzvetanov, Skakklubben Alssund - Hans Henrik Langberg, Viby Skakklub - Jørn Bach Hansen, 

Aalborg Skakforening af 1889 - Preben Nielsen, Års/Nibe - Christian Rüdinger, Sjælsø Skakklub - Finn Bang 

Christensen, Skakklubben Nordkalotten - Ib Villy Nevado Jensen, Helsingør Skakklub - Paul Simon, Allerød 

Skakklub - Valdemar Engmann, Frederikssund Skakklub - Fritz Videbech, Viborg Skakklub - Søren Agerbæk, 

Skive Skakklub - Søren Fredsøe, THY Skakklub - Hans Sørensen, Enkeltmedlem - Jørgen Trærup, 

Enkeltmedlem - Klaus Peter Brandt, Enkeltmedlem 

 

 

Valg af dirigent 
 

Forretningsudvalget foreslog Steen Juul Mortensen som dirigent. Steen Juul Mortensen blev valgt uden 

modkandidater. 

Steen Juul Mortensen takkede for valget og gennemgik formalia, herunder blandt andet, at delegeretmøde 

var lovlig indvarslet.  

Aksel Hansen Holstebro Skakklub og Bjarne Sønderstrup fra Aalborg Skakforening blev valgt som 

stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning. 

Det blev også konstateret, at der var 1629 stemmer ud af 3895 mulige stemmer til stede på mødet, hvilket 

svarer til repræsentation på 42%. 

  



Formandens beretning 
 

Poul Jacobsen startede med at oplyse, at beretningen også i år er opdelt i 3 dele med en overrækkelse af 

hæderstegn og initiativpræmier, den resultatmæssige del og endelig en organisatorisk del.  

Hæderstegn og Initiativpræmier 

Hæderstegn: 

1. Hovedkreds: Søren Møller Hansen, ØBRO 

2. Hovedkreds: Jan Armbirk, Vordingborg Skakklub 

3. Hovedkreds: Hans Milter Pedersen, Nyborg Skakklub 

6. Hovedkreds: Johnny Koust Rasmussen, Silkeborg Skakklub 

7. Hovedkreds: Per Grevlund, Nørresundby Skakklub 

8. Hovedkreds: Christian Rüdinger, Sjælsø Skakklub 

9. Hovedkreds: Søren Ladegaard, Kjellerup Skakklub 

Sydjysk Hovedkreds: Bjarne Meldgaard Rasmussen, Varde Skakklub 

Forretningsudvalget: Mads Boe, Skanderborg Skakklub 

 

Initiativpræmier: 

1. Hovedkreds: Hvidovre Skakklub 

2. Hovedkreds: Nykøbing Falster Skakklub 

3. Hovedkreds: Frem Skakklub 

6. Hovedkreds: Skakklubben Rokaden 

7. Hovedkreds: Dansk Skak Akademi 

8. Hovedkreds: Ingen indstilling 

9. Hovedkreds: Herning Skakklub 

Sydjysk Hovedkreds: Løgumkloster Skakklub 

 

 

Resultatdel 

Så er skak-DM tilbage på Fyn efter et år i Rebild. Jeg skal nok lade være med at sige at DM er kommet hjem 

efter et år i eksil i det jyske, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at både arrangører og hotel 

pludselig syntes at der var noget der manglede i Påskedagene.  

Det blev der så rådet bod på, idet DM har været afviklet her i år, og der er stadig en runde tilbage i nogle 

klasser i morgen (2. påskedag). Og så er det jo nok rygtedes, at også DM 2019 bliver afviklet her. Det ser vi 

frem til! 

I min beretning sidste år kunne jeg glæde mig over mange gode danske skakresultater i årets løb. Blandt 

andet fire nybagte unge Internationale Mestre. Det har vi ikke fået i år, men alligevel er glæden ikke blevet 

mindre, tværtimod har vi i 2017/18 kunnet sige til lykke og fejre to Europamesterskaber for ungdom til 

Jesper Søndergaard Thybo og Jonas Buhl Bjerre.   



Det vil stå længe i min og mange andres erindring. 

Thybo har i det hele taget haft et fremragende skak-år, indledt ved DM hvor han debuterede med en 

tredjeplads, og så senere altså EM i U-18.  

Den store Sondex-Cup i Kolding - der i år har fået ny sponsor - blev også vundet af Jesper. Der var ikke 

meget tvivl blandt de danske skakspillere om at netop han skulle være "Årets Skakspiller", da 

afstemningerne fandt sted omkring jul og nytår. Gnidningsfrit denne gang, heldigvis! 

Chess House var sidste år vært for en IM-turnering, den blev så lige i år opgraderet til en GM-turnering, og 

den blev vundet af den 18-årige tyske GM Kollars, men den jævnaldrende Jesper Thybo var tæt på en GM-

norm.  

En lige så fortjent nummer to i konkurrencen om årets skakspiller blev den anden europamester, Jonas 

Bjerre, som i januar i Sevilla scorede sin anden norm til IM-titlen. Og helt dugfrisk er så nyheden om at 

Jonas med sin 3 IM norm lavet i dette års landsholdsklasse, nu kan kalde sig IM. 

 Og selv om vi synes, at vi har hørt navnet Jonas i mange år - ja så er han altså kun tretten!  

GM Mads Andersen forsvarede i Rebild DM i sikker stil og er her i vinter kommet over 2600 i rating. Det er 

der ikke mange danske skakspillere, der har haft, og i øjeblikket er det ud over Mads kun GM Peter Heine 

Nielsen der har så højt et tal. Mads var også i top-tre til årets skakspiller.  

2017 gav ved udgangen af året en delt førsteplads til Mads i "Böblinger Schach Open" i Sydtyskland. Mads 

blev en delt nummer to i sommerens store Open i Helsingør, Xtracon Chess Open 2017 med rekordmange 

(over 430) deltagere, efter 2700-manden GM Baadur Jobava, hvis turneringssejr i det nye "Skakbladet" fik 

en forside med ordene "En kunstner kom forbi".  

Det er dejligt at vi her i landet kan se nogle af verdensstjernerne spille, her var med Jobavas deltagelse altså 

en af dem. I samme turnering opnåede FM Filip Boe Olsen 14 år gammel sin første IM norm og blev 

samtidigt næstbedste dansker i Xtracon. 

GM Allan Stig Rasmussen vandt DM i lyn i Rebild.  Senere fulgte flere fine resultater, blandt andet kom Allan 

ind på en delt andenplads i nytårsturneringen Rilton Cup i Stockholm og passerede for første gang 2550 i 

rating. Han gjorde det også godt som spillende holdleder og 1. bræt på EM-holdet. Allan har netop 

bekræftet sin styrke som lynspiller ved for tredje gang i træk at vinde DM i Lyn her i Svendborg.  

IM Jens Ove Fries Nielsen blev i efteråret en sikker vinder af DM i hurtigskak med 98 deltagere i Skive. 

Kvinderne kan også levere resultater: WCM Ellen Kakulidis viste i april sidste år vejen ved at vinde det 

Nordiske Mesterskab i skoleskak, og senere tog Ellen i det almindelige Nordensmesterskab en flot 

sølvmedalje.  

For at lige at runde Rilton Cup helt af var der foruden Allan Stigs 7 af 9 en flot IM-norm til Rasmus 

Thøgersen. Og et fornemt enkeltresultat undervejs, da Rasmus besejrede den tidligere verdenselitespiller 

Sokolov. Endda med de sorte brikker! 



Mange danskere spiller i den tyske liga for hold, her hentede GM Peter Heine Nielsen med Baden Baden 

endnu et tysk holdmesterskab. Det er hold i verdensklasse der spiller dèr; med på Heines holdfoto der også 

kom på skak.dk ses blandt andre Caruana og Vachier-Lagrave.  

Heine blev i øvrigt i juni af FIDEs trænerkommission udpeget til at være ”Årets mandetræner 2016”.  

Det hjemlige hold-DM er vundet af Team Nordea med syv points forspring til Brønshøj og med Jetsmark på 

tredjepladsen. Havde hold-DM været spillet med matchpoint som det afgørende, hvilket er et ønske fra 

mange, så var Hillerød blevet nummer tre. Det med matchpoint før brætpoint tester vi i pokalturneringen i 

år i Pinsen. 

I Senior VM for hold på Kreta blev det danske hold i 65+ nummer 13 af 14 deltagere. Her kunne vi dog 

glæde os over at Jens Kølbæk scorede 83 procent (7,5 af 9) endda på 1. bræt. Topscorerpræmien gik dog på 

korrektion til den russiske stormester Sveshnikov. Senere på året blev Kølbæk nummer 9 ud af 66 spillere 

ved det individuelle Senior-EM.  

I den anden ende af aldersskalaen har John Christopher Christensen fra Silkeborg Skakklub rejst og spillet 

meget, også i udlandet. Han deltog blandt andet ved VM i Brasilien og scorede 50 procent. I januar vandt 

han en lille turnering i Wijk aan Zee og rykker en klasse op i det interne hollandske system. 

Københavnsmesterskabet blev denne gang afviklet sammen med CCC i Ballerup. Den bulgarske stormester 

Chatalbashev vandt turneringen med GM Mads Andersen på en delt andenplads, mens 

Københavnsmesterskabet gik til IM Jakob Aabling-Thomsen.  

Århusmesterskabet vandt IM Jens Ove Fries Nielsen i februar for tredje gang. WFM Esmat Guindy vandt 

Mester 2 på deling, og kom dermed for første gang over 2200 i ELO, og topper nu kvindernes ratingliste.  

Pokalturneringens elitegruppe blev vundet af Team Xtracon Køge. 

Danmark fik overraskende sølvmedaljer ved EM for 65+ Seniorhold i Novi Sad. Rusland vandt klart. Det 
danske hold bestod af Jens Kristiansen, Bent Sørensen, Thorbjørn Rosenlund, Jacob Øst og Pouelsten Holm 
Grabow.  
 

Poul Rewitz fra SK1968 vandt sommerturneringen Horsens Lang Weekend og viste at sejren i 

Kandidatklassen ved DM ikke var en tilfældighed.  

Senior DM i Hvidovre i februar havde nye folk i toppen i begge grupper i forhold til året før. I 65+ vandt 

Peter Birk Petersen fra Caïssa mesterskabet, mens Torsten Lindestrøm, Esbjerg, tog titlen hos de yngste 

seniorer i 50+. 

Herning Skakklub var i oktober igen vært for det officielle Senior DM i Hurtigskak, der blev spillet i to 
aldersgrupper, 50+ og 65+. 
I 65+ klassen genvandt Pouelsten Holm Grabow fra Evans titlen, mens klubkammeraten Tihomir Borovnica 
vandt gruppen for spillere mellem 50 og 65 år.  
 
Sølv til Adesh Easwaralingam, Fredericia ved NM for ungdom i Finland i gruppen U-14. 



Det er ikke særligt tit at Danmark vinder nordiske mesterskaber i skak for blinde og svagtseende, men i 
oktober formåede det danske hold at vinde guld med 13 points af 18 mulige i Oslo foran Norge, der blev 
slået 4,5 - 1,5. 
 
Topscorer på holdet blev 1.brættet Ernst Bindzus fra Evans, som vandt alle sine tre partier. 
(de øvrige deltagere var Henning Nielsen, Sydøstfyn, Dan Christensen, Sorø, Erik Bremer, Blindes Skakklub, 
Allan Larsen, Blindes Skakklub og René Ruby, Blindes Skakklub.) 
 
Maxim Konstantinov vandt danmarksmesterskabet i K-skak med 7/10. 
 
Nordkalotten deltog som eneste danske hold i Europa Cup og blev nr. 27 efter en seedning som nummer 
18. 
 
IM Rasmus Skytte tog sig af Odense-mesterskabet med 112 deltagere og Jens Hartung-Nielsen vandt KM for 
seniorer og fik en fin 21. plads af 166 deltagere ved senior-VM i Italien. Peter Larsen vandt i samme 
turnering det uofficielle lyn-Verdensmesterskab i 50+ - mens IM Jacob Carstensen herhjemme snuppede 
Københavnsmesterskabet i lyn.  
 
ØBRO's jule- og nytårsturnering blev igen vundet af Jonny Hector. 

Brønshøj Lang weekend blev vundet af Viktor Haarmark. 

Holddanmarksmesterskabet gik til Team Nordea Skanderborg. I holdets top-to finder vi Rasmus Svane, der 

vandt individuel guldmedalje for Tyskland ved hold-EM, og Mads Andersen. Der er lagt op til nogle 

spændende stormesteropgør mod Køge i ligaens næste sæson. 

Evans er efter divisionsturneringens afslutning klar til Xtracon-Skakligaen i sæsonen 2018/19. Evans vandt 

1. division vest. Fra den østlige 1. division slog Køge al modstand ned og var allerede inden sidste runde 

sikker på oprykning til ligaen.   

 
 
Organisatorisk del 
 

Medlemsudvikling 

Medlemstallet per 31/3 2017 var 4205 og den 31/3 2018 er det 4068. Et fald på 137 betalende medlemmer. 

 

Med fare for at gentage mig selv så bliver vi stadig færre. Når jeg gentager mig selv er det fordi det stadig er 

vores vigtigste mål at få vendt den udvikling. Eller rettere sagt: Vi skal gøre det så attraktivt at være 

skakspiller at udviklingen vender af sig selv. Vi skal have fokus på glæden ved at spille skak og især glæden 

ved at spille skak sammen. 

 

Høj turneringsaktivitet 
Der er kommet mange mesterskaber til i de senere år og det er dejligt at der bliver spillet så meget skak.  
For en række friske folk rundt omkring prøver med nye aktiviteter at vende den nedadgående udvikling i 
medlemstallet. Ungdoms-FU, Ungdomsside på Facebook, diverse juniortiltag med holdkampe mod tyske 
hold og junior/senior-matcher. Skaksalon på Frederiksberg i juli, Voksenskaklejr på Løgumkloster Højskole i 
februar.   



Flere klubber har forsøgt sig med en særlig model der er populær i Sverige. Det er en forlænget 

weekendturnering hvor de første runder spilles som hurtigskak og de sidste, afgørende, med lang 

betænkningstid. Det er godt at se udvikling og nytænkning - og at medlemmerne tager pænt imod 

initiativerne og møder op og deltager. 

Udlændingebegrænsning 

Det er de fleste bekendt at DSU har ophævet udlændingebegrænsningen i Divisionsturneringen, som følge 

af det forlig der blev indgået med sagsøger. 

 

Dansk Skaksalg 

Dansk Skaksalg har fået ny direktør og vi forventer at skaksalget med Mette og Mikael Rask i spidsen forsat 

vil bidrage positivt til det danske skakliv. 

 

Internationalt 

På det internationale område er det planen fortsat at udvikle et godt forhold til både FIDE og ECU; vi holder 

os til med henblik på at søge samarbejde og opbakning på områder der kan have særlig dansk interesse.   

 

Elitepolitik 

DSUs nye elitepolitik blev vedtaget i efteråret. Efterfølgende blev der nedsat et nyt eliteudvalg til bl.a. at 

varetage de opgaver der før hørte under en landstræner. Der er udtaget en bruttotrup med henblik på OL i 

efteråret, og den første træningssamling står lige for døren. Det bliver med den fransk-russiske GM Iossif 

Dorfmann, der bl.a. har været sekundant for GM Garri Kasparov og træner for GM Etienne Bacrot. 

 

Det har været - og er stadig - en vanskelig proces at komme i fælles fodslag med hele eliten. En af de store 

knaster der har været er, at vi med elitepolitikken nu er begyndt at kigge på andre kriterier for tildeling af 

støtte end spillestyrke og potentiale. Det er vigtigt for os at DSUs repræsentanter er gode rollemodeller for 

fremtidens skakspillere, og det er som regel også tilfældet. 

 

Det kan ikke understreges kraftigt nok at det store arbejde der gennem de senere år er blevet lavet med 

ungdomseliten er et godt udgangspunkt for det fremtidige elitearbejde. Der er en god blanding af 

seriøsitet, spilleglæde og samarbejde spillerne imellem. 

 

Ungdom 

Ungdoms-FU er nu blevet etableret og er ved at orientere sig om deres ansvarsområder. Ungdommen er 

selvfølgelig en meget vigtig fokusgruppe og ungdoms-FUs vigtigste opgave bliver at strukturere 

ungdomsarbejdet og skabe tidssvarende og attraktive tilbud og aktiviteter til de mange børn der har stiftet 

bekendtskab med skakken via bl.a. Dansk Skoleskak. Kvalifikationen til Nordisk Ungdomsmesterskab er 

overtaget fra Dansk Skoleskak, og det betyder på den ene side flere sportslige udfordringer for vore unge, 

og på den anden side mere ansvar for Ungdoms FU. 

 

Kvindeskak 

Den nye kvindelandstræner arbejder engageret med de bedste kvinder og piger. Det er en stor glæde at se 



den seriøsitet og begejstring der findes omkring holdet, senest udtrykt ved Cappelle la Grande i marts, da 

en stor del af bruttotruppen fik lejlighed til at deltage takket være et generøst sponsorbidrag fra Deloitte. 

 

Kvinde- og pigeskakken er et område med stort potentiale, og det er godt at se at der er forskellige 

initiativer rundt omkring i landet. Det har vist sig at især fastholdelsen hos pigerne og kvinderne har været 

svær og det kan der sikkert være mange grunde til, men en af dem er formentlig at vi kan være lidt 

"nørdede" og snæversynede i skakverdenen. Vi glemmer måske at der er andre forhold der er vigtige for 

kvinderne.  

 

Kvindeklassen ved DM har nu ikke været afviklet de sidste to år. Derfor vil vi nu kigge på at afholde et DM 

for kvinder på et andet tidspunkt af året formentlig sammen med DM for piger. På den måde får vi et årligt 

arrangement med fuld fokus på pige- og kvindeskakken. 

 

Seniorskak  

Efterhånden er det velkendt at seniorskakken fungerer støt og stabilt, med en kompetent administration af 

områdets eget budget og anliggender. Der er mange tilbud om ture til udenlandske seniorturneringer, og 

der er som regel pæn tilslutning hertil, med ofte meget fine resultater. Der arrangeres hvert år danske 

seniormesterskaber, og altid med tilslutning nok til at gennemføre.   

 

Breddepolitik 

Dansk Skak Union har afholdt sin første voksenskaklejr i februar på Løgumkloster Højskole og erfaringerne 

vi tager med derfra er meget positive. Det er vigtigt at vi har tilbud til alle unionens medlemmer, og for mig 

er det i hvert fald tydeliggjort, at glæden ved skak overhovedet ikke har noget at gøre med hvilket niveau 

man befinder sig på. Vi arbejder på at arrangere flere lejre og så snart vi finder egnede lokaliteter så 

kommer det også til at ske. 

 

I det hele taget er det vigtigt at vi holder fokus på glæden ved at spille skak. At skak ikke kun handler om 

varianter og resultater, men også om at møde andre skakspillere og dele vores oplevelser og vores fælles 

interesse. 

Yderligere planlægger vi i forbindelse med disse lejre at tilbyde introduktionskurser til nye medlemmer for 

at give dem en god start både i forhold til at komme i gang med at lære, men også for at give dem et 

skakligt netværk, da vi ved det er en af de ting der er allervigtigst i forhold til at fastholde dem. 

 

Imagekampagne 

Skak er et fantastisk spil. Det er der alt for få der er klar over. Det vil vi gøre noget ved, og det har 

Hovedbestyrelsen sagt klart ja til.  

 

Vi har lavet en aftale med Rune Friborg - kendt skak ildsjæl og primus motor i alternative 

skakarrangementer - der henover det næste år vil stå for produktion af videoer og promotion materiale til 

Dansk Skak Union. Derudover vil han lave en række større eller mindre events landet over og sideløbende 

stå til rådighed for presse, politikere og sponsorer på vegne af Dansk Skak Union. 

 



Os der sidder her ved jo godt, at vi skakspillere er nogle spændende og fascinerende mennesker, men nogle 

gange er vi måske lidt dårlige til at få fortalt omverdenen det. 

 

Derfor er denne imagekampagne som vi nu søsætter nødvendig. Den slags er naturligvis ikke gratis og vi vil 

komme til at investere et betydeligt beløb indenfor det næste år. Det er en basisinvestering i fremtidens 

medlemskampagner. 

 

Medlemsfremmende aktiviteter 

Imagekampagnen er designet til at øge interessen for skakspillet. Det skal gøre det nemmere at rekruttere 

nye medlemmer til klubberne. Vi vil sideløbende igangsætte initiativer der skal hjælpe klubberne til at blive 

klar til at modtage nye medlemmer. Vi vil også målrette tilbud direkte til folk der aldrig har været i en 

skakklub før. 

 

Et vigtigt initiativ er fortsat at skabe en ny indgangsportal til Dansk Skak Union på nettet, målrettet dem 

som er blevet fascineret af skakuniverset, men aldrig har haft kontakt med det organiserede klubliv. 

 

Vores skakbladsredaktører er kommet rigtig fint i gang og leverer et blad af høj kvalitet, med en fordeling af 

artikler der gør at det er interessant for alle unionens medlemmer uanset spillestyrke. 

 

Ligeledes sørger vores kompetente nyhedsredaktører for at man på vores hjemmeside altid er godt 

orienteret om hvad der foregår i skakverdenen. 

 

Jeg vil sige tak til Hovedbestyrelsen for et overordentligt godt og gnidningsfrit samarbejde. Unionens 

ansatte varetager vigtige kerneområder i unionens drift. Uden deres stabile indsats ville der være meget vi 

skulle undvære. Tak for det. 

 

Tak til de frivillige rundt omkring i klubberne, hovedkredsene og DSU der bliver uundværlige i 

bestræbelserne for at vende medlemsudviklingen. Ikke mindst jeres indsats kommer til at spille en vital 

rolle når vi skal skabe mere trængsel i spillelokalerne. 

 

Tak til forretningsudvalget for sædvanligt godt og loyalt samarbejde.  

 

En helt særlig tak skal lyde til en institution i dansk skak, der har bebudet at han stopper sin karriere som 

skakkommentator. Tak til Per Andreassen for mange, mange hyggelige og lærerige timer. Et særligt 

kendetegn ved Pers kommentatorlokaler var at alle blev taget seriøst og behandlet med respekt. 

 

En stor og varm tak skal lyde til Hotel Svendborg for at tage godt imod os, og oven i købet bede os om at 

komme igen.  

 

Ligeledes en stor tak til de to arrangørklubber der har bevist at de absolut mestrer opgaven til punkt og 

prikke. Vi har oplevet et af de bedst arrangerede DM-stævner nogensinde.  

 

Tak for ordet . . .  



 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og satte derefter beretningen til debat. 

Finn Stuhr fra Køge Skakklub bad om ordet: 

Det var en fantastisk god beretning du kom med Poul og specielt er jeg selv meget interesseret i den 

udvikling der sker fremadrettet. Det som jeg savnede er det med at medlemmerne også har lidt ejerskab i 

de beslutninger der bliver taget og derfor har jeg her til morgen givet Poul et tilbud hvor vi får 

medlemmerne involveret i udviklingen af dansk skak. Det er en sidegevinst ved at få medlemmerne 

involveret er, at de også ude i den enkelte klub tænker ”hov, hvad skal vi gøre”. Det er en omkostning der 

ikke koster en halv million, da den faktisk er meget billig for Dansk Skak Union og klubberne får tilskud fra 

kommunerne til kurser osv. Så derfor er det en meget billig løsning, som sagtens kan køre sideløbende med 

det som man har aftalt med Rune Friborg, som jeg synes er rigtig flot. Så jeg håber at det nye HB vil se 

nærmere på det her tilbud som jeg er kommet med og så tager vi den derfra. Jeg har selv erfaring med 

udvikling af organisation i forsvaret og i Køge Skakklub, der har vi jo indenfor de sidste 4 år med de nye 

tiltag vi har lavet, fået en aktiv medlemsforøgelse på det tre-dobbelte. Så den erfaring vil vi også gerne 

være med til at give videre til hele skakverdenen. 

 

Poul Jacobsen svarede:  

Tak til Finn og jeg kan sige at det endelig lykkedes Finn at fange mig hvor jeg har haft et par dage, hvor jeg 

har rendt noget rundt fra det ene til det andet, og han har afleveret en mappe til mig med et projektforslag. 

Finn ved selvfølgelig at jeg har travlt i disse dage og vi har aftalt at det er noget jeg kigger på, så snart vi har 

ro på hverdagen igen. Jeg kigger selvfølgelig på det med interesse og er glad for de rosende ord omkring 

vores planer for at gøre noget for at forbedre skaks image. Vi tror alle i FU og HB at det er en nødvendig 

beslutning at tage og en nødvendig vej at gå. De fleste af jer har sikkert set Rune Friborgs produkter og vi 

kan i hvert fald være enige om, at det ikke er en mands som keder sine omgivelser, når han fortæller om 

vores spil. Så det har vi store forventninger til. Men tak til Finn og selvfølgelig kigger vi på dit forslag. 

 

Da der ikke var flere der havde markeret satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

Regnskabet for 2017 fremlægges 
 

Rene Baarup-Christensen:  

Traditionens tro er det så kassererens lod at vække forsamlingen nu hvor formanden har lullet dem i søvn. 

Jeg skal gøre mit bedste da det ikke kommer til at tage lang tid. 

Regnskabet for 2017 er blevet revideret af unionens revisorer den 10. marts og offentliggjort på skak.dk 

den 14. marts. Regnskabet udviser et overskud på 313.030,25 kr.  Det er ca. 483.000 kr. bedre end 

budgetteret og det skyldes næsten udelukkende at det lykkedes mig at holde gribbene væk i år, så de 

penge der var tilbage i budgettet ikke er blevet brugt. Vi har fået ca. 35.000 kr. mere i indtægter end 

budgetteret og vi har sparet 158.000 kr. på skakaktiviteter og 204.000 kr. på aktiviteter der næsten 

udelukkende skyldes de ændringer vi lavede på Skakbladet vi lavede sidst år. Samlet set så ender vi med en 

egenkapital på 1,9 millioner kroner lige på nær 7,85 kr.   



 

Da der ikke var nogen, der havde spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Fastsættelse af kontingent 
 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent og da der ikke fremkom andre forslag, blev kontingentet 

fastsat uændret. 

 

Fastsættelse af ratingafgift 
 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret ratingafgift og da der ikke fremkom andre forslag blev ratingafgiften 

fastsat uændret. 

 

Indkomne forslag 
 

Der er indkommet et forslag fra Forretningsudvalget på vegne af hovedbestyrelsen til ændringer i Love for 

Dansk Skak Union - § 7, 2. afsnit, 1. punktum:  

”Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog fordeles 3 ekstra stemmer til de 

hovedkredsrepræsentanter” 

. . . foreslås ændret til: 

Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog fordeles 4 ekstra stemmer til de 

hovedkredsrepræsentanter”.  

Altså at tallet øges fra 3 til 4, som hænger sammen med den ændring der skete for et par år siden da 4. og 

5. hovedkreds blev slået sammen og baggrunden er, at man vil bevare balancen i HB. 

Der var ingen kommentarer til ændringsforslaget og forslaget blev vedtaget.  

 

Valg af: 
 

Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)  

René Baarup-Christensen har meddelt at han ikke modtager genvalg og FU foreslår Tom Petri Petersen som 

ny kasserer. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Tom Petri Petersen er valgt. 

Et medlem af forretningsudvalget (Aage Olsen er på valg) 

Et medlem af forretningsudvalget (Peter Willer Svendsen er på valg) 

Aage Olsen modtager genvalg, mens Peter Willer Svendsen ikke modtager genvalg. 



De to pladser der skal stemmes om her er for 2 år og FU foreslår Aage Olsen og Bernhard Sørensen, som 

har haft lejlighed til at præsentere sig på hjemmesiden. 

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Aage Olsen og Bernhard Sørensen er valgt. 

 

Så trådte Tom Petri Petersen fra menigt medlem af FU til kasserer-posten og hans valgperiode er et år, dvs. 

der skal vælges et medlem af FU for en et-årig periode. FU foreslår Arild Rimestad som også har 

præsenteret sig på hjemmesiden. 

Her stillede Michael Olsen fra Nørrebro Skakklub op som modkandidat og han præsenterede sig selv: 

Mit forslag det går på at vi skal nedlægge Skakbladet og det har jeg ment i 5 år og pengene skal gå til at øge 

medlemsantallet som formanden Poul også var inde på med samarbejdet med Rune Friborg der skal skabe 

et nyt image for DSU. Der mener jeg også at vi har brug for at etablere et skakhus i København der kan leve 

op til det image. Det kan de normale klubber nemlig ikke. 

  

Der er således to kandidater og da det er personvalg beder dirigenten om at afstemningen skal foregå 

skriftligt.  

Der er afgivet 1574 stemmer, 32 stemmer var ugyldige, 176 stemte på Michael Olsen og 1366 stemte på 

Arild Rimestad. Arild Rimestad er valgt. 

 

Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg) 

Peter Roesen er villig til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Peter 

Roesen er valgt. 

 

Tre suppleanter til skaknævnet (Arild Rimestad, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg) 

Da Arild Rimestad er valgt til FU kan han ikke blive i skaknævnet og Erik Mouridsen er ikke villig til genvalg, 

men Frank Petersen er. Så der foreslås nyvalg af Lars-Henrik Bech Hansen og Vagn Lauritzen. 

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Frank Petersen, Lars-Henrik Bech Hansen og 

Vagn Lauritzen er valgt. 

 

To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg) 

De er villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Henrik Mikkelsen og 

Jakob Kaaber-Hansen er valgt. 

 

En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg) 

Tom Petersen er villig til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Tom 

Petersen er valgt. 

 

 

Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2019 
 

I beretningen var formanden ind på at der er truffet en aftale med hotellet her i Svendborg og dirigenten 

tillod sig at gå ud fra der ikke var andre forslag og det blev godkendt at delegeretmøde og DM afholdes i 

Svendborg igen i 2019. 



 

Eventuelt 

 

Finn Stuhr fra Køge Skakklub bad om ordet: 

Sidste år ved ungdoms-DM var der lidt turbolens om vinderen i pigeklassen kunne blive danmarksmester og 

det skyldes at der var lidt rod med de regler der er. Der er noget med at man skal være bosiddende i 

rigsfællesskabet osv. Vedkommende havde dansk statsborgerskab. Der vil jeg godt anbefale at den nye 

ungdomsansvarlige og ungdomsudvalget sætter sig ned og kigger på den regel. Er man statsborger kan man 

vinde danmarksmesterskabet da det er sådan, at man lever i en global verden og der er nogen der bor i 

Sverige og føder børn derover eller måske har taget dem med og de børn interesserer sig for skak og 

melder sig ind i den lokale skakklub, men er dansk statsborger og føler sig også som danske, men kan ikke 

vinde danmarksmesterskabet fordi de bor i Sverige. Forældrene arbejder måske endda i Danmark. Så den 

regel synes jeg man skal kigge lidt på fordi jeg synes det er vigtigt og vil anbefale ungdomsudvalget og den 

ungdomsansvarlige kigger på det, tak.  

 

Poul Jacobsen:  

Jeg kan ganske kort sige til Finn, at det er selvfølgelig noget vi vil bede vores ansvarlige for området om at 

overveje om der skal laves om på reglementerne. Lige nu er de i overensstemmelse med de reglementer 

der gælder for vores øvrige danmarksmesterskaber, men jeg vil godt medgive at der for især børn og helt 

unge medlemmer kan være grund til at se lidt anerledes på sagen.  

 

Til slut uddelte Poul Jacobsen påskønnelser, som tak for deres indsats i FU, til Peter Svendsen og Rene 

Baarup-Christensen som også fik tildelt et æresmedlemsskab af DSU, samt en erkendtlighed til Renes 

hustru Helene. 

 

Der var ikke andre der ønskede ordet under ”Eventuelt” 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede med at motivere et leve for Dansk Skak Union. 

 

Bernhard W. Sørensen, sekretær Dansk Skak Union / Steen Juul Mortensen, dirigent 


