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Referat af hovedbestyrelsesmøde  
Søndag d. 01. december 2013 kl. 09:30 på 
 
Hotel Scandic Odense  
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 18. august 2013 

3. Forretningsudvalgets beretning  

4. Nyt fra hovedkredsene 

5. IT systemer – gæst Michael Nielsen 

6. Seminar 

7. Økonomi og Regnskab 

8. Budget for 2014 2. behandling 

9. Eventuelt 

 

Deltagere: 
 
FU 

Lars-Henrik Bech Hansen  
René Baarup-Christensen 
Tom Skovgaard  
Poul Jacobsen  
Aage Olsen 
 
1. HK: Sigfred Haubro *  
2. HK: Niels Steen Larsen  
3. HK: Peter Kinggaard 
4. HK: Kai Bjørnskov 
5. HK: Jean B. Mikkelsen  
6. HK: Claus Andersen **  
7. HK: Bjarne Sønderstrup  
8. HK: Per Rasmussen  
9. HK: Erik Søbjerg  
 
* =  3 stemmer - ** = 2 stemmer. 
 

 

 
Formanden bød velkommen og konstaterede at alle hovedkredse var repræsenteret. En særlig 
velkomst til Bjarne Sønderstrup fra 7. HK, han indtræder i HB i stedet for Christian Grubert, som 
ikke længere kan afse den nødvendige tid til skakpolitisk arbejde. Desuden til Peter Kinggaard og 
Erik Søbjerg, som vikarierede for deres respektive formænd. 
 

Poul Jacobsen 

Sekretær 

Brovangen 8 

5464  Brenderup 

Tlf. 4083 3616 
sekretaer@skak.dk 

www.dsu.dk  
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1. Dagsorden blev, efter ønske fra Per Rasmussen, tilrettet med et nyt punkt 6 vedrørende 
seminar, og herefter godkendt. 
  

2. Skriftlig indsigelse fra Tim Bjerre vedrørende dele af referatet behandlet. FU indstiller at 
bilaget omtales og optages under punktet, og der ikke ændres i det oprindelige referat. HB 
havde ingen bemærkninger hertil, og referatet blev herefter godkendt uden yderligere 
bemærkninger. 
 

3. Forretningsudvalgets beretning som sædvanlig udsendt skriftligt, og suppleres som 
sædvanlig mundtligt med seneste nyt. 
  
Sigfred Haubro spurgte hvorfor der i nogle tilfælde nævnes præmiebeløb under 
resultatdelen? Han mener det er fint at nævne en sølvmedalje, men irrelevant at nævne 
hvor mange penge den udløste. Tom Skovgaard forklarede at denne del af beretningen laves 
som et uddrag/kopi af nyhederne på hjemmesiden, hvorfor den oprindelige tekst kommer 
med. Erik Søbjerg undrede sig ligeledes over at der ofte oplyses pengebeløb i referaterne, 
mente ikke at det er nødvendigt uanset der formelt ikke er noget til hinder herfor. 
Formanden oplyste at han ikke havde tænkt over det, men han ville snakke med redaktøren 
om en lille ændring i praksis fremover, så det kun nævnes i særlige tilfælde, som f.eks. at 
Magnus Carlsen netop har vundet 10 millioner ved at blive verdensmester.    
 
Formanden tilføjede herefter nogle bemærkninger om VM matchens effekt på presseomtale 
i DK, som har været meget stor. Roste i den forbindelse vore topspilleres beredvillighed til 
at kommentere i forskellige medier, hvor mange havde bidraget til at sætte skak på 
dagsordenen, også herhjemme. Glæder sig allerede til VM matchen i 2014, og roser Thomas 
H. Vestergaard for at være meget effektiv i perioden, med mange pressemeddelelser og 
events arrangeret i perioden. 
 
Bjarne Sønderstrup meget begejstret for dels den medie effekt der havde været og udsigten 
til at kunne udnytte den norske begejstring, måske med en simultan mod f. eks. det danske 
landshold.  
Formanden frygter det ville blive meget dyrt men vil gerne undersøge muligheder og priser. 
Nævnte at han arbejder på en mulig kvalifikationsturnering til Norway Super Chess, afviklet 
i København. I tilslutning hertil udspandt der sig en længere løs snak om priseksempler fra 
andre verdensstjerner og diverse hertil relaterede begivenheder. En sammenfattende 
konklusion blev at DSU ville være opmærksomme hvis der skulle vise sig økonomisk 
fornuftige muligheder for at lave noget. 
 
Netmedlemskontingent opkræves pt. ikke aktivt pga. produktets manglende fejlfrihed, og 
manglende mulighed for fejlretning, idet firmaet som har udviklet produktet ikke er til at 
komme i kontakt med pt.   
Aktuelt udviser Skaksalgets råbalance et beskeden overskud på ca. 1.000 kr. 
Aktuelt testes turneringssystemet, og der rettes løbende konstaterede fejl og mangler. 
Skakhåndbogen forventes færdig og på nettet medio december. 
Faste oplysninger kommer, af sikkerhedshensyn, ikke på nettet, men brændes på en CD 
Rom til udlevering.   
 
Formanden og Tom Skovgaard har været til møde med DIF, der som forventet ikke viste sig 
parate til ændre på idrætsbegrebet, så nogen optagelse er ikke indenfor rækkevidde, men 
måske kan der komme lidt afledte gevinster i form af f.eks. kurser etc.  
Chess House/Århus arrangerer GM turnering i allerede februar måned. FU har derfor 
bevilget støtte allerede, så arrangørerne kan arbejde videre med tilrettelæggelsen. 
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EM holdet havde samlet set ikke stor sportslig succes denne gang. På positivsiden tæller at 
Davor Palo var tilbage på landsholdet, samt et socialt velfungerende hold.  
Beretninger er modtaget fra alle 4 landstrænere, FU meget tilfredse med deres arbejde. 
Nordisk Skakforbund barsler med nye planer for afvikling af Nordisk Mesterskab i årene 
fremover.  FU ikke begejstret og anbefaler nej fra DK.  
Dele af FU var på besøg ved DM spillestedet i Rebild – det ser fremragende og spændende 
ud, eneste bekymring er den lidt afsides beliggenhed. Arrangørerne vil gøre en aktiv indsats 
på at afhjælpe besværlighederne, bl.a. ved at arrangere shuttle-trafik til og fra nærmeste 
større station.  
DM i 2015 skal der findes arrangør til. Egentlig havde Randers budt sig til, men det 
påtænkte spillested er netop lukket, og der findes ikke brugbare alternativer i området. 
 
Per Rasmussen undrer sig over at Nordisk Skakforbund ikke giver tilskud til Senior 
Mesterskabet – Formanden bekræfter at dette er rigtigt, idet man mente at seniordelen var 
så velfungerende at den kunne være ”selvkørende”. 
 
Per Rasmussen spørger om der kommer vejledning om at søge tilskud til internationale 
turneringer i den kommende udgave af Skakhåndbogen?  
Aage Olsen forklarer hvori rettelserne består – og det pågældende område er ikke 
inkluderet.  
Formanden tilbyder at der laves en særskilt vejledning på hjemmesiden, hvor det forklares. 
 
Erik Søbjerg bemærker til Nordisk Mesterskab at der jo traditionelt er stor forskel på 
hvordan de enkelte forbund prioriterer det, og derfor er turneringen typisk ikke særlig 
spændende, og han har svært ved at forestille sig det bliver bedre af det foreliggende forslag.   
Formanden forklarer at det danske elitebudget jo er uddelegeret til landstræneren, så det 
duer ikke at vi hvert andet år bruger en stor del forlods ved at låse dem til et nordisk 
mesterskab, som pt. ikke har den store værdi. Der er ønsker om at få genoplivet en nordisk 
zoneturnering, og hvis det lykkes, så vil turneringen blive anderledes attraktiv. 
Erik Søbjerg er enig i disse betragtninger, mener heller ikke at vi skal binde elitemidler til 
Nordisk Mesterskab. 
  
Erik Søbjerg spørger detaljeret om dansk skak får noget ud af det internationale arbejde, 
kan det betale sig at investere både tid og penge i det?   
 
Formanden redegør for de hidtidige gevinster ved at deltage i arbejdet, herunder G10-G15 
samarbejdet, hvor dansk indsats bl.a. har bidraget til at nogle nye FIDE afgifter ikke blev til 
noget, og derefter om det kommende præsidentvalg. Mener skakspillet prestigemæssigt vil 
nyde stor gavn hvis Kasparov kan vælges. Der arbejdes på europæisk plan bl.a. for at få 
Zoneturneringen tilbage til norden. 
 
Erik Søbjerg mener ikke det har den store relevans dansk skak, mener det er spild af penge 
og gode kræfter ved at deltage i ret meget internationalt arbejde. 
Formanden konstaterer at her er vi uenige og har til hensigt at fortsætte det internationale 
arbejde, men selvfølgelig altid overveje udgifterne, således deltog vi ikke ved ECU mødet 
ved EM 2013. 
 
Claus Andersen – spørger til Aagaards eventuelle førtidige ophør af landstrænerfunktion. 
Formanden oplyser at man et stykke tid har været orienteret herom. Det virker som om der 
er en farbar vej. Roser forløbet med Aagaard, som velfungerende og problemfrit, hvor især 
hans tilbudte træningssamlinger og samarbejdet med de øvrige landstrænere har været en 
succes. 
Claus Andersen spørger til et muligt comeback for PHN – hvorvidt dette kunne få 
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betydning omkring udvælgelsen af en kommende landstræner. 
Formanden mener ikke det bør have betydning.  
Beretningen herefter enstemmigt godkendt. 
 

4. Nyt fra Hovedkredsene 
1. HK - Holdturnering godt i gang – Juniorholdturnering inkluderer hold fra 
nabohovedkredsene. 
Afholdt VM/EM arrangement med PHN og Thomas H. Vestergaard. 
Medlemstallet stigende, især på ungdomssiden. 
 
2. HK – Tingene går stille og roligt, fornemmer en lille fremgang i medlemstallet. 
Forsøgt at afholde dommerkursus, desværre aflyst på grund af manglende tilslutning. 
Holdturnering i gang med store IT vanskeligheder – men fungerer nu.  Mange EMT i 
hovedkredsen, KKSA projektet især betyder gode og store begivenheder. Der skal laves 
mere ungdomsarbejde i DSU regi, det meste af det der foregår i kredsen er i skoleskak regi.  
 
3. HK - Beskeden medlemsfremgang i alle kategorier  
OM vel afholdt med bedre pressedækning end HCA Mindgames – gentages på samme 
niveau i 2014. Skakklubben Frem barsler med dommerkursus i samarbejde med Aage 
Olsen.  
Hans Milter Pedersen mener i øvrigt det er for let at få dispensation for manglende 
dommere i divisionsturneringen. 
 
4. HK - Noterer sig at der er lille medlemsvækst på ungdomssiden. Havde ligeledes også IT 
problemer med HT starten – Hovedkredsbladet stoppet pga. manglende redaktør. 
Generelt har hovedkredsen en desperat mangel på ledere. 
 
5. HK - HT og SGP sammen med 4. HK – Skakklubben Evans afholder 80 års 
Jubilæumsturnering i uge 6/7 2014. 
 
6. HK - problemer omkring Chess House lokalesituation og økonomi. Der ledes nu efter nye 
lokaler, så gode aktiviteter kan fortsættes. Meget aktive skoleskakforældre giver gode 
resultater i hovedkredsen – især Morten Dreisler trækker et fantastisk stort læs. 
 
7. HK - Bjarne Sønderstrup konstitueret HK formand da Grubert har bedt om pause af 
private årsager. Holdturnering fungerer udmærket -  
Fornemmer en lille fremgang på aktivitets- + medlemssiden. Junior GP serie med 40 
deltagere er meget positivt for området, nævner bl.a. Hobro med 16 deltagere som et klart 
plus. Fornemmer også at Dansk Skoleskak er ret aktive i området, med synlige resultater.  
 
8. HK - lille bedring i medlemssituationen. Holdturneringen i gang problemfrit, lille 
bedring i antallet af hold.  De sædvanlige EMT kører – Nordisk Senior Mesterskak på 
Bornholm – Jens Kristiansen blev Nordisk Senior Mester.  
Har en næsten fuldtallig bestyrelse – delkredsene er nedlagt – og de 2 hidtidige 
delkredsformænd er trådt helt ud af HK arbejdet. 
Per Rasmussen fungerer samtidig som Juniorleder for hovedkredsen, men har ikke tid 
hertil, så der ledes med lys og lygte efter en. 
 
9. HK - Aktiviteterne kører som normalt, velfungerende GP turnering fungerer med pæne 
deltagertal, helt som vanligt. Medlemstallene steget en smule samlet.  
 
Formanden synes sammenfattende det ser ud til at der begynder at komme små positive 
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effekter af skoleskakken rundt omkring. 
 

5. Turneringssystemet ved Michael Nielsen.  
Michael Nielsen gennemgik systemet grundigt. Der var rig lejlighed til at stille spørgsmål 
undervejs i forløbet, og HB udtrykte samstemmende stor tilfredshed med det man havde set 
og hørt.  

 
Frokostpause 
 

6. Seminardag opfølgning 
Tom Skovgaard gennemgik lørdagens seminar i hovedtræk, nemlig ”Hvad nu DSU” og 
”Ungdomsskak i DSU”. Han fremviste herunder et bilag som opsummerede seminarets 
tanker om hvilke opgaver der aktuelt vurderes at skulle løses på henholdsvis DSU-,  
Hovedkreds- og klubniveau, og understregede i den forbindelse at det på hovedkredsniveau 
er vigtigt at gå hjem og gøre en indsats, således at indsatsen på seminaret ikke bare blev en 
tom hensigtserklæring.   
Formanden tilkendegav at FU vil arbejde med de dele der henhører under DSU.  
 
Ungdomsskak i DSU 
Tom gennemgik herefter oplæg til ungdomsskak i DSU regi, især Grand Prix og holdskak 
aktiviteter. Turneringerne skal krones med et landsdækkende finalestavne i f. eks. maj 
måned. Tankerne er at lave nogle aktiviteter som giver mulighed for at ikke DSU spillere 
kan deltage og tilknyttes med f.eks. uofficielle hurtigskak ratingtal så de kan sammenligne 
sig med unionens etablerede medlemmer. Disse uofficielle ratingtal vil kunne erhverves af 
alle, også etablerede medlemmer.  
Erik Søbjerg ønskede præciseret at det opnåede ratingtal ikke var det samme som FIDE 
opererer med.  
Tom Skovgaard bekræftede at det var et rent dansk anliggende, hvilket er nødvendigt, da 
det skal omfatte personer som ikke nødvendigvis bliver medlemmer af Unionen.   
 
Formanden spørger om FU må bestille Michael til at lave de ønskede hurtigskak rating 
moduler i turneringssystemet?  
Per Rasmussen spørger til økonomien i projektet. Formanden oplyser at det er indeholdt i 
budgetforslaget, idet vi vil bruge bredde ungdomsmidlerne. 
Niels Steen Larsen mente det kan koste at udvikle IT systemet, hvilket formanden 
bekræftede, men med en forventning om at det ikke ville være voldsomt dyrt.  

 
Formanden spørger direkte om HB beslutter at der kan laves ungdomsskaksystemer som 
det er præsenteret – HB nikkede bekræftende. 

 

7. Økonomi og Regnskab 
Redegørelse fra kassereren på baggrund af en status pr. 26/11. Med baggrund heri skønner 
kassereren forsigtigt at året vil ende med et overskud på små 200.000 kr.  
Formanden konstaterer at Unionens drift ligner 2012 resultatet, hvor Skaksalgets kæmpe 
underskud tog næsten alt overskuddet. Tilføjer at resultat meget skyldes at vi er begyndt at 
budgettere utrolig forsigtigt, for over en periode igen at kunne opbygge en fornuftig 
egenkapital i Unionen.  
Erik Søbjerg savner et klarere oplysende bilag, udsendt i bedre tid, som er lettere at forstå. 
Rene forklarer om arket og der udviklede sig en lidt længere snak om regnskabsopstillinger, 
budgetansvar og hvorledes konklusionerne skulle præsenteres for HB.  
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8. Budget 2. behandling af 2014. 
FU har ikke ændret på tallene siden august mødet, hvor det aktuelle budgetforslag blev 
udsendt få dage efter mødet.. 
 
Ungdomstræner ønsker budgettet hævet fra 85.000 til 100.000 
HB besluttede, efter en grundig gennemgang af budgetforslaget, at foretage afstemning om 
U-landstrænerens budgetønske. 
For stemte 2.HK, 4.HK, 5.HK, 6.HK, 7.HK og hele FU, i alt 11 stemmer. 
Imod stemte 1.HK, 3.HK, 8.HK og 9.HK, i alt 6 stemmer. 
Ungdoms elitebudget på kr. 100.000 hermed vedtaget. 
 
Seniorskakken ønsker budget hævet fra 35.000 til 50.000 kr.   
HB sagde enstemmigt nej hertil. 
 
Erik Søbjerg spørger om man er tilfreds med et budgetteret resultat på minus 23.000. 
Formanden svarer ved at uddybe den meget forsigtige budgettering, som en forklaring på 
hvorfor det ikke skønnes nødvendigt at skære yderligere i budgettet som det ser ud nu. 
Kassereren oplyser at det modsvarer 1% af det totale budgettal for året, så det rammer ret 
præcist.  
Niels Steen Larsen undrer sig over at vi ikke budgetterer mere præcist end tilfældet er. 
Synes det er lidt underligt at vi flere år i træk får bedre regnskaber end forventet, og spørger 
om vi måske skulle forsøge at ramme mere præcist. 
Kassereren bemærker at dette jo skyldes den meget konservative budgetlægning, hvor vi 
nedtoner indtægterne, og samtidig må konstatere at aktivitetsniveauet ikke når de højder 
budgettet åbner mulighed for. 
Aage Olsen forsvarer den forsigtige økonomiske politik.  
Formanden satte herefter budgettet til afstemning, og kunne notere sig at det blev 
enstemmigt vedtaget. 
 

9. Eventuelt 
Jean Mikkelsen – spørger til at der i beretningen står ”hvis vi får bygget et HT modul”, er 
det en hensigt vi arbejder imod? 
Formanden forklarer at de HT problemer hovedkredsene har oplevet ved årets 
turneringsstart har affødt en tanke om at vi måske skal have bygget et HT modul på vort 
turneringssystem. Han ser meget gerne at DSU selv har kontrollen over de systemer man 
anvender, således at man er uafhængig af enkeltpersoner, sådan som det pt. er tilfældet. Så 
det er en eventuel fremtidig beslutning han har nævnt, ikke noget der pt. er sat i gang. 
 
Per Rasmussen bemærkede at der nok var forskellige opfattelser af skylden for 
opstartsproblemerne omkring hovedkredsenes holdturneringer. 
Formanden syntes ikke der skulle diskuteres skyld eller placeres ansvar, han ønskede blot 
at understrege intentionen om at DSU ville være personuafhængig omkring kritiske IT 
systemer.   
Erik Søbjerg var glad for at der kom løsninger inden det blev alt for kritisk, men syntes nok 
at DSU burde have foranlediget at der blev informeret bedre ud om hvori problemerne 
bestod, og en forventet løsningshorisont. 

Formanden medgav at DSU kunne have håndteret informationen bedre. 
 

Da ikke flere havde bemærkninger kunne mødet afsluttes kl. 14:40. 


