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1. Godkendelse af dagsorden  
Formanden bød velkommen, særligt til 2 nyvalgte hovedkredsformænd, Jesper Dürr fra 
9.HK og Claus Andersen 6.HK. Redegjorde derefter for dagens program afsluttende med 
den årlige HB frokost og efterfølgende lynturnering. 
Formanden bad om at folk koncentrerede sig om mødet og mindre om diverse 
skakturneringer og andet som kan følges på medbragte PC’ere, tablets o.l.  Henstillede til 
at ekstern kommunikation foregår i pauserne, eller specifikt at bede om en pause hvis 
man har brug for ekstern kommunikation i forbindelse med mødebehandling af et punkt.  
Gennemgik herefter dagsordenen. Réne Baarup-Christensen meddelte at han havde lidt 
om Unionens nye kartotekssystem, det aftaltes at tage dette under beretningen. 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 3. februar 2013 
Formanden omtalte en skrivelse FU havde modtaget fra Skakbladets redaktør Thorbjørn 
Rosenlund, og rundsendt til HB forud for mødet. I skrivelsen fremsætter Thorbjørn 
Rosenlund en række stærkt kritiske kommentarer til dels det aktuelle referat dels andre 
anliggender. Formanden spurgte herefter om denne henvendelse gav anledning til 
bemærkninger, spørgsmål eller ønsker om referat tilføjelser og/eller ændringer?  Ingen 
svarede hvilket fik formanden til at bemærke han gik ud fra HB havde læst skrivelsen og 
at FU naturligvis var parat til at svare på alle spørgsmål i den anledning.  Trods denne 
opfordring havde HB stadig ikke kommentarer, og nikkede bekræftende til at referatet så 
var godkendt enstemmigt og uden bemærkninger. 
Formanden bemærkede herefter at der senere på dagsordenen var et særskilt punkt 
omkring referatformer, hvorunder FU ville redegøre for et nyt tiltag omkring HBs 
forretningsorden. Vi skal sikre en arbejdsform hvor referater godkendes endeligt på det 
møde hvor det formelt skal ske, idet gentagne ændringer i et allerede godkendt referat 
ikke er til at arbejde med. Så der kan forventes nogle formelle opstramninger på området. 
Formanden fortsatte herefter med at spørge om HB havde kommentarer til nogen 
tidligere HB eller delegeretmøde referater, hvilket ikke var tilfældet, uanset formanden 
understregede at godkendelsen omfattede alle tidligere referater, undtaget det fra 
november mødet 2012, som behandles særskilt senere i mødet.  
Claus Andersen 6.HK spurgte om man kunne gøre notater om modtagne indsigelser mod 
referater og HB kommentarer hertil, hvilket Poul Jacobsen bekræftede. 
Formanden spurgte endnu engang om nogen havde kommentarer eller indsigelser til 
nogen referater fra tidligere i perioden 2009 til 2013, det var ikke tilfældet, og han 
konkluderede herefter at HB endnu engang havde godkendt tidligere referater fra såvel 
HB som delegeretmøder.  
 

3. Forretningsudvalgets beretning  
Som sædvanlig udsendt en skriftlig beretning, suppleret med en mundtlig del. 
Formanden bemærkede at den skriftlige jo var meget kort, da der dels ikke var gået lang 
tid siden seneste møde, dels var det meste af FUs tid gået med 2 sager, nemlig HT 
strukturen og Skaksalget og de skrivelser det havde afstedkommet frem og tilbage mellem 
de mange interessenter. Begge områder behandles særskilt senere på dagsordenen.  
Kassereren redegjorde herefter (som aftalt under pkt. 1) for Kartotekssystemets 
testperiode. Der er ikke kommet mange bemærkninger fordi testdeltagerne har været 
overvejende passive. Det gamle system er nu gået ned i 5.HK, så man føler sig nu tvunget 
til at tage det nye system i brug fra 1. april 2013.   
Réne Baarup-Christensen foreslår at der laves 2 undervisnings sessioner med Michael 
Nielsen, et i Jylland et på Sjælland, 2 lørdage i april måned. Réne Baarup-Christensen 
beder om at få hovedkredsenes opdaterede kontingentsatser tilsendt med det samme, de 
er vigtige for korrekt opkrævning af medlemskontingenter.  
Formanden spurgte Jesper Dürr Christensen om han, som testperson,  havde nogle 
kommentarer til systemet? Jesper Dürr Christensen bekræftede at han finder systemet 
meget velfungerende, kan ikke forestille sig at nogen vil finde systemet svært at bruge.  
Réne Baarup-Christensen oplyser at Michael Nielsen og Finn Larsen laver en komplet 
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dataopdatering fra det gamle system umiddelbart efter 1. april. 
 
Formanden redegjorde for en henvendelse fra Esbjerg Skakforening, hvor man beder FU 
om hjælp mod urimelig gebyrpålægning af lokaler til foreninger. Arbejdet med opgaven 
påbegyndes centralt i April måned – det er en naturlig opgave for DSU at medvirke til 
ensartet praksis landet over.  
 
Formanden redegjorde herefter for møde i DIF vedrørende optagelse af mindre 
specialforbund. Betingelserne for at blive optaget er stadig at der skal være et element af 
idræt (læs bevægelse) i aktiviteterne, og endnu er det ikke lykkedes at overbevise andre 
forbund om at skal = bevægelse = fysisk aktivitet på et niveau som kan kaldes idræt. 
Claus Andersen bemærkede at DIF måtte have en grund til at indkalde forbundene? 
Formanden svarede at DIFs bestyrelse sidste gang vi søgte optagelse var positivt stemt 
overfor skakken, mens specialforbundene vendte tommelen nedad. Vurderingen er at det 
er attraktivt at blive medlem af DIF, men meget usandsynligt at det kan lade sig gøre. 
DSU holder tæt kontakt og søger optagelse hvis det vurderes at der er en chance, omvendt 
hvis det vurderes som chanceløst er det ikke her der skal brændes unødig energi af.   
Claus Andersen supplerede med en bemærkning om en ung spiller som tidligere havde 
fået Randers Kommunes idrætspriser som anerkendelse af gode resultater – det stoppede 
da lokale idrætsorganisationer fik gennemført at disse priser kun kunne uddeles til 
medlemmer af DIF. 
Kai Bjørnskov mente at formanden tidligere havde redegjort for at vi ville miste 
selvstændighed hvis vi blev medlemmer. Formanden oplyste at det var DGI som havde 
betingelser i den retning, ikke DIF hvor vi aktuelt søger. 
Kai Bjørnskov oplyste at de fleste kommuner pt. arbejder med en kultur- og idrætspolitik.  
Nogle kommuner som f. eks. Randers baserer prisuddelinger på indstillinger fra et 
Idrætsudvalg, mens andre klarer det i Folkeoplysningsudvalget, hvilket medfører stor 
forskellighed fra kommune til kommune mht. hvem der kan modtage f. eks. priser. 
 
Formanden oplyste at FIDE efterbehandler ældre IM normer, til Ulrik Rath, Jakob Øst 
Hansen & Jesper Nørgaard. Det er ikke helt sikkert men der er chancer for 3 nye titler til 
DK. 
 
FIDEs forslag om spillerlicens trukket, formodentlig på grund af presset fra G15 landene. 
Til gengæld krævede ECU €20 til spillerlicens fra deltagerne ved Senior EM, hvilket de 
danske deltagere nægtede at betale, og slap godt fra. DSU kender intet til gebyrets 
eksistens, Lars vil tage sagen op i ECU. Nogle lande betalte, men som nævnt ikke DK. 
 
Hoteltvang ved større stævner er kritiseret af John Zachariassen – Lars mener ikke det 
altid er helt urimeligt, idet det ellers mange steder vil være umuligt for arrangører at lave 
ordentlige aftaler med spillesteder/hoteller. Men det er klart at priserne ikke skal skrues 
urimeligt højt op, der skal være en fornuftig balance. 
 
Eliteudvalget haft møde med Aagaard. Mange positive ting at snakke om, bl.a. hans 
fremadrettede aktiviteter og nyligt udgivne styrkeliste  (se 
http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=138:nyt-fra-
landstraener-jacob-aagaard&catid=9&Itemid=147 ), som via nogle specielle kriterier &  
formler giver et godt grundlag at udtage spillere efter.  EM truppen udtages af 2 omgange, 
de 4 første i Juni måned, mens reserven udtages efter Politiken Cup   
Der er god kontakt med de øvrige landstrænere,  næste kursus planlagt til at finde sted i 
Århus, tilsyneladende er der svagere søgning der end i Kbh. området. I september 
kommer Arthur Jussupow til København, der forsøges at lave et tilknyttet arrangement i 
Middelfart når Jussupow returnerer mod Tyskland igen. Allerede nu har Aagaard 
meddelt at han stopper når den aftalte periode udløber efter OL 2014, der er for meget 
rejsetid forbundet med stillingen, til at det i det lange løb er foreneligt med familielivet.  
 

http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=138:nyt-fra-landstraener-jacob-aagaard&catid=9&Itemid=147
http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=138:nyt-fra-landstraener-jacob-aagaard&catid=9&Itemid=147
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Møde med ungdomslandstræneren, også lutter positive ting at tale om.   
 
Vedrørende DM i 2014 og 2015 forventes ansøgninger fra henholdsvis Aalborg og 
Randers, begge steder er der tale om jubilæumsår. 
 
Ny oversættelse af FIDEs regler for skak netop modtaget fra dommerforeningen – de 
udsendes via mail til godkendelse i HB. Reglerne træder i kraft 1. juli 2013, HBs 
godkendelse omfatter udelukkende oversættelsen, reglerne som sådan er jo vedtaget i 
FIDE. 
 
Formanden omtalte et nyt åbent brev vedrørende Skaksalget og FUs håndtering af sagen 
inklusive informationer af HB.  Han er af den opfattelse at HB er informeret i form af det 
som blev sagt på november mødet, bl.a. at egenkapitalen var tabt og skulle reetableres til 
80.000 kr.  Ingen havde bemærkninger hertil, så hans tolkning er at HB tilsluttede sig 
der blev gjort det nødvendige for at fortsætte driften af skaksalget.  Formanden erkendte 
at informationerne som resultat af debattens udvikling ikke var tydelige og fuldstændige, 
og han tilkendegav at der fremover strammes op på informationsniveauet, bl.a. så der 
kommer konkrete tal på bordet i form af bilag når der skal drøftes sådanne beslutninger.  
Jesper Dürr Christensen bemærker at han som nyt HB medlem følte sig overrasket over 
den udlægning, og bad om at der fremover sker meget tydeligere information. 
Formanden tilkendegiver forståelse for Jespers synspunkt, men understreger igen at han 
opfatter HBs stille accept på november mødet som en bemyndigelse, men han er enig i at 
der skal oplyses mere fremover. Med hensyn til argumenter om at HB burde have 
budgetbehandlet sagen er formanden af den opfattelse, at man ikke kan budgetbehandle 
sagen, når man er pålagt/tvunget til at handle som man har gjort.  
 
Niels Steen Larsen genkender sagsfremstillingen og støtter Formandens opfattelse af at 
alle i HB har villet videreføre Skaksalget, samtidig med han understreger at der ikke er 
mistanke om ond vilje nogen steder i sagen. Han har læst Erik Søbjergs konklusioner 
igennem flere gange og mener at kunne konkludere at Søbjerg finder det betænkeligt at så 
store beløb overføres uden HB godkendelse.  Han er enig med Søbjerg i at det burde have 
været HB som traf denne beslutning.  Mener der for år tilbage har været en tilsvarende 
sag, hvor HB arbejdede med et beslutningsforslag om at justere anpartskapitalen, men 
han er ikke 100% sikker, spørger om formanden som har siddet i HB dengang kan erindre 
det?   Formanden bemærker hertil at han mener der er noget om snakken, men han kan 
ikke erindre om det var et forslag HB behandlede, eller HB blot nikkede bejaende til en 
FU underretning om at en sådan disposition var foretaget. 
Niels Steen Larsen  fortsætter med at udtrykke betænkelighed ved at der pt. er et 
personsammenfald i form af formandens og kassererens medlemskab af Skaksalgets 
bestyrelse, og det faktum at de i skaksalgs regi reelt har skrevet en ansøgning som de selv 
har behandlet i DSU regi. Efterlyser klarere retningslinjer for det fremtidige samarbejde 
mellem Skaksalg og DSU, og især at spørgsmål om større kapitaltilførsler fremover 
konsekvent forelægges HB. Understreger endnu engang at der ikke er mistanke om urent 
trav på nogen måde, erkender også at der kan have været et begrundet hastværk i sagen 
som gjorde det vanskeligt at afvente HB behandling, men uanset dette føler han sig ikke 
100% informeret. 
 
Kai Bjørnskov bemærker at hele Skaksalgs problematikken er en sag om de ”hellige 
amatører og deres virke”, at han sjældent har set magen til rod end det som er sket de 
sidste 3 år med Skaksalget. Mener ikke bestyrelsen kan gøre for det, de har været 
uheldige at ansætte de forkerte mennesker, og har ikke fulgt godt nok med i hvad der 
foregår. Mener ikke man kan laste bestyrelsen for det, da der er grænser for hvad man 
kan forlange af frivillige ledere, og det ikke er muligt for en bestyrelse at være inde i alle 
detaljer. Kai synes ikke HB er blevet 100% orienteret, men fastslår at man hele tiden er 
blevet orienteret om at der er ganske alvorlige problemer med Skaksalget. HB har ikke 
fået de nøjagtige tal på bordet, efter hans opfattelse fordi FU ikke selv har kendt dem, da 
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det har været et uoverskueligt arbejde at rydde op i 2-3 års regnskaber. Tallene er blevet 
større end han havde forventet, men han har fuldstændig tillid til at Réne Baarup-
Christensen nu efterhånden har fået helt styr på situationen, og at FU har arbejdet så 
præcist med sagen som overhovedet muligt efter skaden var sket. Til sidst vil Kai gerne 
tilføje, at Erik Søbjerg, som i denne sag er så meget efter FU, selv i sin tid har påført 
Unionen betydeligt større tab med skakserveren.  
 
Formanden understregede, med henvisning til Niels Steen Larsens bemærkninger om 
person sammenfaldet, at Aage Olsen spurgte til resultatet + egenkapital efter 2011, og 
understregede at HB godkendte handlingsplanen om at reetablere egenkapitalen, uden at 
stille spørgsmål til talstørrelser. Dette var for FU en klar hjemmel til at gøre det 
nødvendige.  Understregede her at HB jo også var forpligtet til at stille de rigtige 
spørgsmål, hvilket man f. eks. heller ikke fik gjort i sin tid med den sag Kai Bjørnskov 
refererede til. 
 
Formanden redegjorde for tvangsopløsningsforløbet. Herunder for nogle menneskelige 
faktorer som har haft stort indflydelse på forløbet, disse bemærkninger refereres ikke. 
Yderligere bemærkede han at det senest ansatte personale jo havde haft en meget 
vanskelig regnskabsmæssig situation, da regnskaberne allerede ved tiltrædelsen var 
nærmest uoverskuelige, så hverdagen på regnskabsfronten havde været særdeles 
problematisk for Direktøren.  Han erkendte at sagen på forskellige måder kunne være 
håndteret anderledes af bestyrelsen, men fastholder at han hele tiden har følt sig sikker 
på at have HBs bemyndigelse til at agere, jf. det tidligere refererede. 
Niels Steen Larsen  erklærer sig tilfreds med formandens redegørelse, og har fuld tillid til 
at det bliver bedre fremadrettet, baseret på de seneste erfaringer. 
 
Tom Skovgaard bemærkede at det på november mødet var meget et valg hvorvidt 
Skaksalget skulle bevares eller lukkes ned, med deraf følgende tab for Skaksalgets 
kreditorer. HB valgte at Skaksalget skulle fortsætte, nu kender vi så de økonomiske 
konsekvenser af den beslutning.  
Formanden fastslog at Skaksalget må ikke gå konkurs med tab for kreditorer til følge, da 
alle kreditorer er medlemmer eller klubber. Skulle det vise sig nødvendigt at lukke 
Skaksalget skal alle kreditorer have deres tilgodehavende fra Unionen, så ingen lider tab, 
alt andet vil være uanstændig behandling af medlemmerne. 
Per Rasmussen – erklærer sig enig i at vi skal videre, og spørger dels om DSU har 
indbetalt et beløb til E&S for at reetablere egenkapitalen, dels om bestyrelsen har fået en 
bøde. 
 
Formanden bekræfter at egenkapitalen er reetableret, ikke til 310.000 men til de 80.000 
man har fået den nedsat til. Han bekræfter også at bestyrelsen har fået en bøde på 3.000 
pr. medlem, hvilket er 2. gang i selskabets historie. Første gang var i Erik Søbjergs 
formandstid, hvor Lars også sad i bestyrelsen – så 2. gang han har fået bøde. Omkring 
den aktuelle drift så er det nu således at bestyrelsen føler de har 100% styr på 
forretningen og ved hvordan det går. Aktuelt går det ikke godt, det fornemmes tydeligt at 
turbulensen omkring forretningen har skadet image så meget at salget er faldet drastisk. 
Så opgaven lige nu er i høj grad at få kunderne tilbage til butikken, og tilskære 
omkostningerne så de passer til driften. Senest er telefonvagten ved Bjørn Laursen sparet 
væk, idet der ikke kommer ret mange opringninger til forretningen. 
 
Jesper Dürr Christensen spørger til summen af debitorer med kreditsaldi?  Réne Baarup-
Christensen oplyser at beløbet er ca. 130.000 + ca. 50.000 gavekort. Understreger at 
disse gældsposter er indregnet i egenkapitalen, som aktuelt er på 125.000 kr. 
Formanden konkluderede at gælden til kunder var på under 200.000, mange penge som 
skal findes hvis vi lukker Skaksalget. Han fortsatte punktet med at garantere at et sådant 
sagsforløb ikke ville komme til at foregå igen med ham for bordenden, og oplyste at 
bestyrelsen senere på mødet bliver ændret på et par poster. 
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Kai Bjørnskov spørger formanden om nylige henvendelse fra Dansk Skoleskak 
vedrørende samarbejde om Skaksalget, og hvorfor de ikke har fået svar? Samtidig spørger 
han Réne Baarup-Christensen hvorvidt især salget på bøger er vigende? 
Réne Baarup-Christensen oplyser at det er alle varegrupper som har vigende salg, 
omsætningen er i det hele taget stærkt faldende.  
Kai Bjørnskov argumenterer efterfølgende for et fremtidigt samarbejde med Dansk 
Skoleskak. Deres Skakshop har et voldsomt overskud, bl.a. fordi de sælger mange 
materialer til skolerne.  
Sigfred Haubro bemærker hertil at Skakshoppen jo ikke har lønomkostninger da den 
drives af frivillige. Kai medgiver at dette er korrekt, men mener stadig der vil være 
overskud selvom man trækker anslåede lønomkostninger fra. Han spørger, på baggrund 
af den vigende omsætning og muligheden for at Skaksalget må afvikles,  om det giver 
anledning til at genoverveje skoleskakkens henvendelse, det vil nemlig være et godt 
tidspunkt lige nu, da skoleskakken har ledige hænder som kan medvirke til 
overdragelsesarbejdet.  
Formanden redegjorde for status på henvendelserne fra Dansk skoleskak, herunder nogle 
detaljer af en art som ikke er referategnede. Dele af formandens følgende redegørelse er 
således ikke medtaget i referatet.  ”Skoleskakken henvendte sig om et samarbejde sidste 
sommer, på det tidspunkt hvor Trine Treppendahl blev ansat. DSU svarede da at man 
havde nogle interessante ansøgere til jobbet, men at skoleskakken naturligvis var 
velkomne til også at lægge billet ind. Det gjorde skoleskakken så ikke ved den lejlighed.  
Efter Trine Treppendahl stoppede og det blev kendt at Skaksalget havde problemer 
henvendte skoleskakken sig igen og foreslog en model for et samarbejde. Modellen var 
ikke gunstig for DSU idet den gik ud på at skoleskakken overtog hele omsætningen, og 
DSU ville få andel i overskuddet på de produkter danske skakklubber købte. Vi ved at 
disse produkter kun udgør en lille del af Skaksalgets omsætning, så bundlinjeresultatet 
ville med stor sandsynlighed blive en regning til DSU, til at betale noget af driften. Så den 
model er ikke acceptabel for DSU”.   
Sigfred Haubro redegjorde herefter for et møde han og Trine Treppendahl, havde med 
ledelsen af Dansk skoleskak, vedrørende et muligt samarbejde mellem de 2 forretninger. 
Kai Bjørnskov konkluderede herefter at det for nærværende var åbenbart urealistisk med 
et samarbejde.  
 
Jesper Dürr Christensen spørger til note 4 i Dansk Skaksalgs regnskab, som ikke er 
medtaget i det offentliggjorte regnskab.  
Réne Baarup-Christensen kan ikke umiddelbart svare på hvorfor revisionsfirmaet ikke 
har medtaget noten, den burde have været der.  

Poul Jacobsen gør opmærksom på at HB tilbage i historien, da man besluttede at etablere 
Dansk Skaksalg som anpartsselskab, også besluttede at Dansk Skak Union påtog sig det 
dermed følgende ansvar og forpligtelser. Uanset hvorledes driften forløber har DSU 
fortsat dette ansvar, indtil vi en dag måtte beslutte at afvikle selskabet i DSU regi. Følgelig 
er FU, på Unionens vegne, forpligtet på at honorere kravene til selskabet. 
   
Formanden spørger om han må konkludere at HB godkender hvad der er sket i Skaksalgs 
sagen, herunder kapitaloverførslerne, med den bemyndigelse formanden mente at have, 
og samtidig at man fremover leverer en væsentligt bedre og skriftlig orientering når det 
vedrører Skaksalgets økonomiske forhold? 
 
Jesper Dürr Christensen bemærker at han hidtil ikke har opfattet det som om han havde 
givet en bemyndigelse, men noterer sig at formanden har opfattet det som sådan.  
Formanden bekræfter dette og understreger at det han beder om tilslutning til nu er 
godkendelse af det passerede, således at det bliver helt klart at HB har accepteret hvad 
der er sket.   
Hans Milter Pedersen mener man skal beslutte orienteringsformen, så det fastlægges 
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hvorledes økonomiske og andre væsentlige forhold forelægges HB. 
Formanden bemærker at der senere i dagsordenen kommer et FU forslag om at nedsætte 
et udvalg til at se på forretningsordenen, herunder også dette punkt. Udvalget skulle 
gerne have noget klar til augustmødet. 
Per Rasmussen bemærker at beslutninger i højere grad skal udtages som selvstændige 
punkter, og kun undtagelsesvist som en del af beretningen. 
Kai Bjørnskov mener HB har fået de informationer som var tilgængelige, kan tilslutte sig 
formandens ønske om opbakning til forløbet. Med hensyn til det udvalg som senere 
tænkes nedsat til at opdatere forretningsordenen, advarer han mod at tro det kan forudse 
alle fremtidige problemer, men han bakker op om at forberede sig bedst muligt.  
 
HB havde herefter ikke flere kommentarer, og formanden takkede for opbakningen, 
undskylder forløbet og lover højere informationsniveau fremover. 
 
Jesper Dürr Christensen, vedrørende Skaknævnskendelsen omkring holdturneringen, 
mener ikke formanden i beretningen bør kalde Skaknævnets kendelse klokkeklar, set i 
lyset af at kendelsen efterfølgende er ophævet.  
Formanden anfører at kendelsens ophævelse er baseret på formalia om hvornår 
Skaknævnet kan behandle en sådan sag, og ikke på grund af det rejste spørgsmål. 
Jesper Dürr Christensen argumenterer for at 9.HK skulle have været partshørt inden den 
første kendelse faldt.  
Formanden noterer sig at 9.HK ikke er enig i hans udlægning og fortolkning af 
skaknævnskendelsen vedrørende 9.HKs forslag omkring holdturneringen, og spørger om 
beretningen herefter kan godkendes med Jesper indsigelse noteret. 
HB tilslutter sig med enstemmig godkendelse. 

 

4. Økonomi og Regnskab 
Réne Baarup-Christensen spørger om 2012 regnskabet som er offentliggjort på 
hjemmesiden giver anledning til kommentarer. 
Formanden tilfreds med et svagt overskud på ca. 1.600 i betragtning af de katastrofale tab 
på Skaksalget. Understreget at vi budgetterer meget forsigtigt også de kommende år. 
Réne Baarup-Christensen varsler at der fremover kommer regnskabsoversigter i nyt 
design, idet der kan trækkes økonomirapporter direkte fra regnskabsprogrammet 
WinKAS, og det derfor vil komme derfra fremover. 
Poul Jacobsen spørger til detaljegrad fra det nye system, om det vil være lige så 
informativt som Excel arket? 
Réne Baarup-Christensen bekræfter at detaljegraden bliver høj, måske endda højere end 
hidtil. 
Hans Milter Pedersen konstaterer en stigning i rating afgiften, svarende til den øgede 
turneringsaktivitet. 
 

5. HBs referatform sat på dagsordenen efter ønske fra Christian Grubert, som ønsker flere 
meningstilkendegivelser fra de enkelte HB medlemmer ført til referat. Christian Grubert 
synes allerede han kan se ønsket imødekommet i det seneste referat, hvilket han glæder 
sig over. 
Poul Jacobsen redegjorde for de vurderinger der ligger til grund for referaternes 
udformning, og hvorfor de nogen gange kan synes korte, i forhold til mødernes længde.  
Formanden spurgte HB om det fremover skulle være som februar referatet den måde 
referaterne udformes på, hvilket HB tilsluttede sig. 
Formanden redegjorde herefter for hvorledes referaterne færdigbehandles inden de 
udsendes til HBs godkendelse, herunder også forklaringen på hvorfor der smuttede en 
sætning ud af november mødets referat, og de proceduremæssige stramninger der 
kommer afledt af tidligere fejl. Formanden opfordrer herunder også HB til at være mere 
aktive omkring referaterne og godkendelserne af dem.  
Formanden foreslår på FUs vegne nedsættelse af et forretningsordens udvalg bestående 
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af Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen og Christian Grubert.  
Udvalget nedsat og bedt om at have et forslag klar til behandling på augustmødet. 
 
 

6. Valg 
a. Repræsentation i FIDE og ECU – FU foreslår genvalg af Formanden 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund– FU foreslår genvalg af Formanden + Tom 
Skovgaard 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet– FU foreslår genvalg af Formanden + Tom 
Skovgaard 
d. Rating komitéen – FU foreslår genvalg af Leif Jensen –  
Per Rasmussen spørger om Aage Olsen fortsætter i komitéen? Han synes ikke det er 
smart med mange kasketter på samme person, og mener Aage Olsen skal udtræde af 
komitéen for at koncentrere sig om FU arbejdet. 
Formanden meddeler at Aage Olsen fortsætter i komitéen, at det er fornuftigt fordi det er 
en teknisk post, og Aage Olsen kan afløse for Leif Jensen under ferier m.v., så derfor bør 
han blive siddende sin valperiode ud. Formanden fastslog at det var Leif Jensen, og ikke 
Aage Olsen, som var på valg, og spurgte om der var andre forslag.  
Per Rasmussen konkludere at siden det var Leif Jensen der var på valg kunne han ikke 
foreslå Verner Christensen som afløser for Aage Olsen, hvilket han så ikke ville gøre. 
Formanden konstaterede herefter at der ikke var andre forslag, og Leif Jensen var 
genvalgt. 
 
e. Dansk Skaksalgs bestyrelse – FU foreslår  
genvalg af Lars Henrik Bech Hansen, nyvalg af Tim Bjerre, nyvalg af Aage Olsen. 
Lars Henrik Bech Hansen oplyser at han gerne vil fortsætte af praktiske hensyn, at han vil 
bede Tim Bjerre tage formandshvervet på sig, at Aage Olsen har nogle særlige 
kompetencer som bestyrelsen måske kan få brug for.  
HB havde ingen bemærkninger, så de 3 foreslåede er valgt. 
Formanden oplyste herefter at skaksalget ikke i det daglige kan konkurrere med 
udsalgspriser fra Amazon, men man tilstræber at priserne i Skaksalget ligger en smule 
under f.eks. Niggemann i Tyskland, og dermed er Skaksalget ikke er specielt dyrt i forhold 
til det øvrige Europa. Han bad HB være behjælpelige med at afkræfte rygterne om at 
Skaksalget var dyrere and andre forhandlere, og på den måde medvirke til at støtte op om 
Skaksalgets omsætning. 
Claus Andersen roser Skaksalgets prissætning. Han handler forskellige steder og også i 
Skaksalget, og har lagt mærke til at prisniveauet er faldet til et fornuftigt niveau, så han 
kan godt bakke op om at der agiteres for Skaksalgets virke. 
Aage Olsen fastslår at udenlandske firmaer med en betydelig omsætning i Danmark har 
pligt til at opkræve dansk moms. Hvis det konstateres at dette ikke sker, vil modtageren 
af en bogpakke fra udlandet få en regning på momsen + et gebyr til dækning af 
ekspeditionsomkostninger ved Post Danmark. 
 

7. Nyt fra hovedkredsene.  Denne gang uden opdaterede medlemstal, da vi stadig befinder 
os i samme kvartal som sidste møde. Regnearket opdateres naturligvis når kvartalet 
skifter, så bevægelserne skal vurderes til augustmødet. 
 
1.HK fællesafslutninger i HT gennemført. Kører seniorturnering med 36 deltagere. CCC 
starter i April, Junior Grand Prix serie kører med 60 – 70 deltagere, KSUs 
dagsturneringer kører som sædvanligt. 
 
2.HK Delegeretmøde netop afholdt, kontingent sat op for at få flere penge til 
Ungdomsarbejde. HT færdige, lidt problemer med færdiggørelse af enkelte rækker fordi 
hold er blevet trukket i løbet af sæsonen.  Mange EMT turneringer er i gang eller snart 
forestående, mener der er 32 i hovedkredsen gennem sæsonen. Skoleskakspillere i 2.HK,  
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organiseret i Skoleskakken udgør over 550 elever, – næsten alt ungdomsarbejde i 
hovedkredsen foregår pt. i skoleskakregi – delegeretmødet bekræftede at det er en opgave 
for hovedkredsen også at få gang i ungdomsskakken. 
 
3.HK afholdt delegeretmøde med en omfattende og god debat. Der var nyvalg af 77 årige 
Jørn Moestrup til hovedkredsbestyrelsen – også 3.HK skal have strammet sin 
forretningsorden og forskellige reglementer. HT færdigspillet, Sdr. Nærå Skekklub med 
særlige organistionsformer rykket op i 2. division. Håber at få flere deltagere i HCA 
Mindgames. 
 
4.HK – delegeretmødet i ro og mag – tilfredshed med HT, Sønderjysk EMT i krise, ikke 
mange deltagere. 25 skoleskakklubber med omkring 500 medlemmer giver meget 
ungdomsarbejde i skoleskakken, men gir ikke meget afsmitning på klubberne.  
Det er vigtigt at der kommer skakspillere som hjælpere eller ledere i skoleskakklubberne 
for at bygge bro til DSU klubberne, hvor de fint kan begynde at komme når de i 3. eller 4. 
klasse. I første omgang er det ikke nødvendigt at indmelde dem i DSU 
(skoleskakmedlemsskabet koster også penge), men når de vil spille turneringer bliver det 
nødvendigt, og så er forældrene som regel også meget forstående. 
 
5.Hk generalforsamling netop afviklet – divisionsstruktur debatteret indgående, 
samarbejde med skoleskak debatteret, Kolding Skakklub har tidligere haft 
begynderaktiviteter – desværre endnu ikke kommet i gang i år. SGP fungerer med fint 
aktivitetsniveau, mange deltagere 174 stykker, heraf 30-40%  juniorer. Fredericia 
Skakforening afvikler snart IM turnering – Sondex Cup Kolding fuldt booket med 120 
deltagere. Ølgod Skakklub lukker pr. 1. april - 2/3 af medlemmerne fortsætter i Grindsted 
Skakklub. 
 
6.HK også nylig afholdt generalforsamling. Claus Andersen genvalgt som formand og der 
er nu fundet ny kasserer og samlet en bestyrelse som Claus forventer sig bliver god. 
Stadig fokus på samarbejde med skoleskakken, der kommer typisk 30-40 unge pr. 
juniortræningsarrangement, der arbejdes på at få disse juniorer ind i DSU. I 
Randersområdet har ca. 500 skoleelever fået skak præsenteret via skoleskakken. Claus 
nævner deres juniorfastholdelse som at godt aktiv – Kai supplerer med at det er 
fremragende, med deltagere fra 4. og 5. hovedkreds til træningerne i Chess House. 
Ungdoms DM i Skanderborg trænger til deltagere, Claus beder om hjælp hertil. 
 
7.HK – generalforsamling netop overstået, HT + GP turnering vel overstået. Arrangement 
sammen med skoleskakken på Ålborg havn skal synliggøre skakken. Hjørring Skakklub 
desværre lukket. 
 
8.HK – HT vel overstået – delegeretmøde i Maj måned, forventer at få en fuldtallig 
bestyrelse. Delkredse skal nedlægges og aktiviteterne overgå til Hovedkredsens 
ansvarsområde. Glæder sig til de nordiske turneringer som skal afvikles i HK. Leder efter 
flere begynderturneringer.  
Formanden konstaterer at 8.HK for 2. år i træk afvikler DM! 
 
9.HK delegeretmøde overstået– Jesper Dürr Christensen valgt som formand, Aksel 
Hansen kasserer, Jesper Dürr Christensen jobber selv som kartoteksfører. HT afsluttet, 
Kjellerup vender tilbage til divisionen. Begynderturnering som tidligere beskrevet 
afviklet, 8 fra Herning Skakklub havde inviteret hver en begynder med, erfaring er at det 
skal være et klubarrangement. 
Skakkens dag udnyttes i hovedkredsen, flere steder med godt udbytte, f. eks. har det 
medført at seniorer har aktivitetstimer på skoler, og underviser en del børn, forhåbentlig 
med afsmittende virkninger på medlemstallene. 
Niels Steen Larsen  kommenterer at 2 lærere på Fakse kanten har fået tildelt 60 timer til 
at lave skakaktiviteter, mener at det enkelte kommuner som bevilger aktivitetstimer. 
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Kai vil gerne vide fra Jesper Dürr Christensen hvordan aktivitetstimerne 
foregår/finansieres. Oplyser at skoler kan få mange aktiviteter betalt hvis den har lærere 
som vil tage aktiviteterne. 
Hans Milter Pedersen supplerer med erfaringer fra Nyborg skoler hvor der kan udbydes 
Skak som valgfag hvis der er 12 interesserede elever. 
Formanden appellerer til at Niels Steen Larsen og Jesper Dürr Christensen undersøger de 
af dem omtalte kommunale ordninger nærmere, og melder tilbage til HB hvorledes disse 
er indrettet. 
 
 

8. Forslag til divisionsturnerings struktur 
Formanden har fulgt nøje med i tilbagemeldinger fra hovedkredsene og finder det positivt 
at der er kommet aktivitet på delegeretmøder i hovedkredse i form af stor debat om 
forslaget. Aktuelt vurderes at landet er delt i 2 lige store lejre (HB stemmer ca. 6-6) med 
holdningen for eller imod. FU vil ikke stemme et forslag hjem som har svag tilslutning, 
det vil være katastrofalt for landets holdturneringer. Mener sagen bør diskuteres i en 
væsentlig længere periode og foreslår at HB udvider beslutnings- og arbejdsprocessen 
med mindst et år.  
Hans Milter Pedersen mener man skulle have undersøgt klubbernes ønsker før man 
sætter sådan en proces i gang. Medlemmerne tror at det er et FU forslag. 
Formanden bemærker at den udbredte misforståelse bl.a. skyldes udsendelsen af åbne 
breve fra 9.HK hvor dette postuleres. 
Hans Milter Pedersen mener man skal lave en undersøgelse blandt klubberne for at høre 
deres indstilling til fremtidig divisionsstruktur. 
Aage Olsen ked af at debatten føres i hovedkredsene uden at læse det stillede forslag 
ordentligt. Henviste til seminarets form hvor HK formænd + HT ledere udkastede idéen. 
Seminarets konklusioner blev omsat til at der nedsattes et strukturudvalg, hvormed den 
tidligere beskrevne arbejdsproces igangsattes.  Undrer sig over at 
Hovedkredsformændene tilsyneladende ikke har formået at forklare det reelle 
procesforløb for deres respektive klubber.  
Poul Jacobsen havde forventet at de enkelte hovedkredsformænd allerede havde spurgt 
deres klubber og taget debatterne med dem, som et naturligt led i processen. Mener at det 
var en klar aftale at processen skulle håndteres på den måde. Støtter Aage Olsen i 
synspunktet om at det er trist at HB ikke har dæmmet op for den misforståelse at det 
skulle være et FU forslag.  
Jean Mikkelsen fortæller at 5.HK havde lang debat på generalforsamlingen – klubberne i 
5. er modstandere af ophævelse af Storebæltsordningen, man ønsker en fortsat 
sammenhæng mellem hovedkreds- og divisionsturnering, Klubberne i 5. hovedkreds vil 
gerne have at vi laver 4 hovedkredse. 
Hans Milter Pedersen – det er også skidt når f. eks. 4.HK hjemmeside ikke oplyser helt 
korrekt om forslagets konsekvenser, f. eks. at hovedkredsturneringerne bliver med 4. 
mandshold. 
Kai Bjørnskov mener ikke man skal spørge hver enkelt spiller, det fører for vidt. Savner at 
der i højere grad fokuseres på hvad der tjener DSU bedst, i stedet for hvad der tjener den 
enkelte. 
Jesper Dürr Christensen 9.HK er fortsat modstandere men til gengæld tilhænger af 
hovedkreds sammenlægninger. Mener stadig at DSU kan bruge kræfterne bedre og 
anderledes på medlemsfremmende aktiviteter, som f. eks. at forsøge på at hente tidligere 
medlemmer tilbage i folden, begynderaktiviteter o.l.. 
Formanden bemærker med henvisning til Visionsseminaret at vi jo rent faktisk arbejder 
med medlemsfremmende tiltag, f. eks. i form af begynderturneringer. Omkring 
hovedkredssammenlægninger er han fortsat af den opfattelse at det bør ske på baggrund 
af lokale initiativer, idet det er noget som skal ønskes af medlemmerne. Men som det ser 
ud pt. kommer det næppe til at ske, da der altid vil være enkelte heftige modstandere af 
det rundt omkring i landet. Denne modstand begrundes som regel med holdturneringen. 
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Det nuværende forslag til holdturnering vil fjerne denne modstand fordi holdturneringen 
løftes væk fra hovedkredsene, og derfor ikke kan være årsag til modvilje mod 
sammenlægninger.  Formanden noterer sig ønskerne om 4 hovedkredse, men mener 
fortsat at det skal være de enkelte hovedkredse som klarer arbejdet regionalt. Det er 
bemærkelsesværdigt at ønskerne luftes i HB regi, men ingen er i stand til at gennemføre 
arbejdet ude i hovedkredsene. Hvis HB skal lave løsningen centralt, skal hovedkredsene 
komme tilbage med en melding om at der er massiv tilslutning til en central løsning, så 
kan det ske meget hurtigt. 
 
Jesper Dürr Christensen konstaterer at vi forsøger at camouflere en sammenlægning ved 
at tage HT væk fra hovedkredsenes administration.  
Formanden medgiver at dette er en ”bi effekt ved HT forslaget” men at det vigtigste stadig 
er den øgede aktivitet og fleksibilitet der ligger i den foreslåede HT struktur. 
Aage Olsen mener ikke det er rimeligt at beskrive HT forslaget som en camoufleret 
sammenlægning, det var i hvert fald ikke de intentioner hans sporede hos HB da man 
nedsatte HT strukturudvalget. 
Jesper Dürr Christensen bemærker at 9.HK er klar til at lægge sig sammen med 6. og 7. 
HK. 
Sigfred Haubro  fortæller at 1.HK vil have en sammenhæng mellem 
hovedkredsturneringen og divisionsturneringen.  Endvidere at det ikke var 
holdturneringen som stoppede fusionstankerne mellem 1. og 8. hovedkreds, derimod 
fandt man sig for forskellige, på andre områder. 
Kai Bjørnskov bemærker at HB medlemmer har en forpligtelse til at arbejde positivt for 
beslutninger truffet i HB.  
Formanden foreslår at vi udvider arbejdsprocessen med et år, og vil gerne høre om der er 
opbakning hertil. 
Hans Milter Pedersen understreger at det så ikke skal ende i en syltekrukke, med 
yderligere udsættelse igen om et år. 
Niels Steen Larsen  spørger om der lægges op til at der træffes beslutning i august 2014.  
Formanden bekræfter at der stadig er mange punkter som ikke er debatteret eller 
gennemtænkt, og spørger igen om vi kan udvide behandlingstiden med et år. 
Jean Mikkelsen tilslutter sig at arbejdstiden udvides med et år. 
Niels Steen Larsen henstiller at der arbejdes løbende med projektet. 
Jesper Dürr kan tilslutte sig tidsplanen, men forestiller sig ikke at 9.HK skifter holdning. 
Formanden mener at der er meget varierende tilslutning blandt klubberne landet over. 
Claus Andersen mener at forslaget kan få et års yderligere behandlingstid, men mener 
ligesom 9.HK at HB også skal bruge tid på andre gøremål. 
Tom Skovgaard mener debatten har været mudret, HB har ikke været gode til at 
informere og argumentere for fordele og ulemper ved det forslag der arbejdes med.  
Mener vi skal være mere offensive med information. 
Konklusionen blev at behandlingsfasen udvides med et år. 
 

9. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser 
Indstillingerne rundsendt via mail og godkendt af HB i perioden mellem de seneste 2 HB 
møder – lagt til underskrivning ved mødets begyndelse.  
 

10. Næste periodes HB møder  
FU foreslår: 18/8 – 30/11 & 1/12  -   2 februar.  
Lars overvejer at invitere Svensk eller Norsk formand til seminaret. Hans Milter Pedersen 
vil gerne have en succeshistorie på besøg som inspirationskilde, f. eks. en klubleder. 
HB godkendte mødedatoerne, FU finder mødesteder. 
 

11. Eventuelt 
Claus Andersen omtaler Tjele sommerskaklejr nu med 71 deltagere – beder om mere 
reklame for den. 
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Aage Olsen opfordrer til hjælp omkring redigering skakhåndbogens indhold, han vil 
meget gerne informeres hvis man får øje på et afsnit som trænger til redigering. 
Per Rasmussen mener at mange er i tvivl om hvordan søger man støtte til internationale 
turneringer, en vejledning hertil er ønsket.  
Formanden oplyser at Aage Olsen også opdaterer faste oplysninger for HB medlemmer, 
og en del oplysninger af praktisk karakter snarere skal heri, fremfor i regelsamlingen. 
Per Rasmussen beder om skriftlige svar på støtteansøgninger. Finder det kritisabelt at 
Skovbo skakklub først har fået sine penge i januar måned.  
Formanden oplyste hertil at Skovbo blev informeret mundtligt af ham da støtten var 
bevilget, men at de havde været meget længe om at bede om overførsel af pengene. Aage 
Olsen oplyste supplerende at Støtteforeningens krav til formalia ikke blev overholdt, 
hvorfor pengene fra støtteforeningen først blev udbetalt meget sent. 
 
Formanden afsluttede herefter mødet kl. 18:43. 
 


