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Hovedbestyrelsesmøde  
fredag d. 18. april 2014 kl. 15:30 på 
  
Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping.  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 2. februar 2014 

3. Ungdomslandstræneren orienterer 

4. Forretningsudvalgets beretning  

5. Turneringssystemet 

6. Økonomi og Regnskab 

7. Divisionsturneringen 

8. Valg 
a. Repræsentation i FIDE og ECU 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 
d. Ratingkomitéen 
e. Dansk Skaksalgs bestyrelse 
 

9. Valg af FIDE præsident. 

10. Valg af ECU præsident 

11. Nyt fra hovedkredsene 

12. FIDEs regler for skak pr. 1/7 2014 

13. Aldersgrænser for seniorskak.  

14. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser 

15. DSUs hjemmeside 

16. Næste periodes HB møder  

17. 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: Hans Milter Pedersen 
4. HK: Kai Bjørnskov 
5. HK: Jean B. Mikkelsen  
6. HK: Claus Andersen **  
7. HK: Bent Sørensen  
8. HK: Verner Christensen  
9. HK: Jesper D. Christiansen 
 
* =  3 stemmer - ** = 2 stemmer.  
 

 

Poul Jacobsen 

Sekretær 

Brovangen 8 

5464  Brenderup 

Tlf. 4083 3616 
sekretaer@skak.dk 

www.dsu.dk  
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Referat 
 
Velkomst ved formanden kl. 15:20, hvorunder han fortalte HB lidt om det meget fine stævne vi var 
gæster hos. Endvidere orienterede han om dagens program, bl.a. at ungdomslandstræneren, som 
besluttet på seneste HB møde, ville komme på besøg og være parat til at svare på spørgsmål fra HB. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Tilføjet nyt punkt 12, Aldersgrænser for seniorskak. 
Verner Christensen ønskede punkt 11 fjernet, idet han ikke mente han havde haft tilstrækkelig 
mulighed for at sætte sig ind i punktets indhold.   
Formanden fastholdt at punktet skulle behandles. 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 2. februar 2014 
Referatet godkendt.  
Claus Andersen kritiserede at referatet blev udsendt for sent. Formanden gav ham ret heri, og 
lovede at FU ville forsøge at holde tidsfristerne fremadrettet. 
 
 

3. Ungdomslandstræneren orienterer 
Mads Boe redegjorde kort for sine aktiviteter, herunder bl.a.:   
Curt Hansen er blevet et godt træner aktiv 
Der kommer et arrangement med Seniorerne i Chess House i Juni måned 
Vi deltager ved EM i Georgien i oktober med 11-12 deltagere, nogle på egenbetaling.  
EU mesterskaber i Østrig 
Tidlig udtagelse til EM 
 

4. Forretningsudvalgets beretning 
Udsendt skriftligt, suppleret med mundtlig gennemgang af disse + yderligere sent tilkomne 
emner. 
 
Kvindelandstræneren har netop udsendt et bilag med omtale af kvindeskakken og kommende 
talenter. Planen er at søsætte et projekt OL-2018, hvor det er målet at opbygge et forhåbentligt 
slagkraftigt yngre hold. Et af virkemidlerne vil være forsøg på at gøre det sjovt at blive i 
skakken, forhåbentlig kan det lykkes med den nuværende og kommende talentgruppe blandt de 
unge kvinder.  
Verner Christensen bemærker at kvinderne ikke vil spille, trods gode tilbud fra arrangørerne.   
 
Claus Andersen spørger om vi kender til omfanget af Køge Skakskoles aktiviteter. 
Verner Christensen vidste ikke meget om det, men havde dog hørt at skolen startede op i sidste 
uge med et forældre informationsmøde, hvor så vidt han havde hørt det bl.a. havde imponeret 
forældrene hvor meget eleverne fik for den beskedne deltagerbetaling på 500 kr. Desuden 
skulle der allerede i Maj blive spillet om et ”Køge mesterskab” 
 
Niels Steen Larsen bekræftede at man startede op lige før påske, det ser ud til at der allerede 
meget hurtigt kommer mange medlemmer, som for undervisning, ugentlige skakdage, 
oplevelser i forbindelse med træningen etc. etc.   
 
Skaksalget har omsat det dobbelte af budgetteret itv., der er mange nye kunder af alle 
kategorier. 
  
Landstrænersonderingen endte med opbakning til ansættelsen af Lars Schandorff. 
Ansættelsessamtale fandt sted 25. marts, med ansættelse pr. 1. april. OL holdet udtages efter 
DM, landstræneren sætter holdet og fungerer som holdleder. Han agter endvidere fortsat at 
gennemføre forgængerens gode idé med træningssamlinger for såvel elite som seriøse 
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amatører, så det ser ud til at jobbet er kommet i gode hænder.  
 
Pokalturneringsleder efterlyses, HB bedes overveje kandidater til den ledige post. 
 
CD med faste oplysninger for hovedbestyrelsen på vej til at blive brændt på CD’ere til 
udlevering, ledsaget af en instruks om at materialet kun er til HB medlemmet.  
 
Pt. ingen kendte arrangører af DM 2015, så der meddeles en yderligere ansøgningsfrist til 1. 
juni fra delegeretmødets talerstol. 
 
Verner Christensen spørger til Skaksalget og bemærkningen om at der på slutningen af året 
skal træffes beslutninger?  
Formanden forklarede om Skaksalgets situation og behovet for at træffe en beslutning om 
forretningens fremtid, om den fortsat skal bestå efter den gamle model, om den skal sælges, 
eller evt. drives som en del af et sekretariat.  
På spørgsmål gennemgik han desuden forretningens daglige arbejdsgange i detaljer, herunder 
kommenterede han en flere gange hørt kritik af at ikke alle varer var på lager konstant med, at 
man bevidst ikke ville binde forretningens penge i et stort varelager. 
Rene Baarup-Christensen oplyser at der pt. kan konstateres et meget stort 
konfirmationsgavesalg til ”ikke-medlemmer”, han tror det skyldes en kombination af 
skaksalgets nye og bedre hjemmeside samt at man er begyndt at bruge google addwords 
reklamer, hvilket synes at have en god effekt. 
Verner Christensen spørger om man kan købe gavekort til Skaksalget, hvortil Rene Baarup-
Christensen oplyser at de kan bestilles enten via hjemmesiden eller via mail eller telefon. 
Sigfred Haubro synes det er fremragende at forretningen har fået det bedre, men advarer 
samtidig mod at det er formanden og kassereren som driver forretningen i længere tid. 
 
Beretningen godkendt enstemmigt.  
 
 

5. Turneringssystemet 
Formanden redegjorde for systemets økonomiske status til nu, og ønsker til fremtiden. 
Redegørelsen baseret på økonomisk oversigt udleveret på HB mødet, hvoraf det fremgik at de 
25.000 som var afsat i 2014, er overskredet til 48.000, altså en meromkostning på kr. 23.000, 
som i al overvejende grad skyldes udvikling af specielle faciliteter til at håndtere en kompleks 
turnering som DM, med mange forskellige grupper, og mange forskellige starttidspunkter for 
disse.  
Udviklingen resten af 2014 er der afsat 25.000 til i budgettet. Der er imidlertid allerede 
kommet mange brugerønsker om nye funktioner, så de afsatte 25.000 rækker ikke hvis vi gerne 
vil have det hele. 
 
En stor post bliver dansk rating af hurtig- og lynskak, som HB jo allerede på novembermødet 
har besluttet som et indsatsområde. Vi har nu fået en pris, og skal tage stilling til om vi vil 
gennemføre projektet i år, eller udsætte til senere. Tilbudsprisen er 56.250 kr.  Dertil kommer 
etablering af mangler som f. eks. integreret FIDE rating og medlemsdata, således at en 
udenlandsk spiller kan tilmelde sig direkte ved f. eks. at taste sit FIDE ID nummer. Desuden 
mangler der en mulighed for at kunne angive præmiegrupper i tabellerne.   
 
Hvis disse tiltag besluttes i dag, forventes hurtig- og lynskakrating at være klar til test 1. 
september, så det forhåbentlig kan gå i drift til 1. oktober, og vi dermed kan komme i gang med 
de planlagte tiltag omkring registrering af ungdoms- og begynderturneringer, hvor ikke DSU 
medlemmer får et ratingtal og dermed en tilknytning hvor de kan sammenligne sig direkte med 
Unionens organiserede medlemmer. 
    
Begivenhederne omkring divisionsturneringen har afsløret et behov for også at lave et 
holdturneringsmodul som en integreret del af turneringssystemet. Dette er naturligvis en større 
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opgave, og endnu har FU ingen idé om hvad det vil koste. Aktuelt er det FUs hensigt at 
indhente tilbud herpå, og lade dette indgå i efterårets budgetbehandling for 2015  
 
Jesper Dürr Christensen bad om at få opsummeret den samlede økonomi i den beslutning der 
skulle tages stilling til. Endvidere var han usikker på om udvikling af hurtig- og lynskakrating 
havde den store relevans og interesse for klubberne. 
  
Formanden sammenfattede økonomiske beslutninger som skulle tages på mødet: 
 

Allerede besluttet og budgetteret udvikling 2014 25.000 

  

Tillægsbevilling april 2014.  

Redegjort overskridelse af ovenstående 23.000 

Nye funktioner og brugerønsker udføres 2014 25.000 

Hurtig + lynskakrating 56.250 

Integrering af FIDE data og ELO rating + 
præmiegrupper  

25.000 

I alt budgetbeslutning 129.250 

 
Formanden mindede endvidere om at HB på novembermødet havde besluttet sig for at hurtig- 
og lynskakrating skulle indføres, så det som skete nu var udelukkende en prissætning og 
beslutning om hvorvidt investeringen skulle tages i 2014 eller eventuelt udskydes. 
 
Poul Jacobsen bemærkede at den omdelte oversigt jo netop var lavet for at tydeliggøre 
økonomien i hele IT projektet, og at dette med klare tal afspejler de beslutninger som er 
gennemført, og de ønsker HB har besluttet til videre udvikling.  Bilaget skal sikre at alle forstår 
den økonomiske status, så vi ikke igen havner i en situation hvor der hersker usikkerhed om 
hvad man har været med til at beslutte. 
 
Niels Steen Larsen bifaldt den fremlagte redegørelse, og fandt den i god overensstemmelse med 
de drøftelser der havde været tidligere i HB, og anbefalede at man bevilgede de nødvendige 
penge til den fortsatte udvikling. 
 
Verner Christensen foreslår lavere rating bundgrænse i lyn+hurtigskak, idet det, især blandt 
helt unge, giver en meget bedre effekt hvis man kan se at man forbedrer sig, hvilket ellers kan 
vare længe hvis bundgrænsen er 1000. Verner foreslår 600 eller mindre suppleret med en 
større K-faktor, så der sker noget når man vinder et parti.  
Formanden med flere bifaldt idéen. Formanden oplyste at der var sat en arbejdsgruppe i gang 
med at se på revision af rating reglementet, og han syntes de skulle have denne pointe med i 
deres arbejde. 
 
Verner vedrørende FIDE rating mener der er problemer med struktur, oplyser der er 300 DSU 
medlemmer med FIDE ID som ikke har fået deres ID registreret i kartotekssystemet. 
 
Formanden afrundede punktet med at konkludere at der er ting som skal optimeres. 
 
Verner tilbyder DSU at de kan overtage hans holdturneringssystem om et års tid eller 2. Inden 
man beslutter at bruge større beløb på at udvikle et HT modul, skal man tænke på at det 
eksisterende system kan overtages gratis.  
Formanden tilkendegav at det vil indgå i overvejelserne, men at det under alle omstændigheder 
skal kunne integreres i turneringssystemet, så det falder ind under den overordnede IT strategi. 
 
Formanden spurgte herefter om HB kan tilslutte at der udvikles videre efter den udviklede plan 
– en budgetforøgelse på IT udviklingen fra 25.000 til 154.250. 
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Forhøjelsen blev enstemmigt vedtaget, formanden takkede for den klare og utvetydige 
opbakning omkring IT strategien. 
 
 

6. Økonomi og Regnskab 
Kassereren meddelte at regnskabet for 2014 første 3 måneder er rundsendt til HB. Der har 
endnu ikke været de store bevægelser, da året jo kun er godt 3 måneder gammelt. Regnskabet 
for 2013 udvisende et overskud på 118.000 er udsendt tidligere, samt offentliggjort på 
www.skak.dk. Ingen havde spørgsmål til dette punkt. 
 
 

7. Divisionsturneringen 
Formanden redegjorde for divisionsturneringsafslutningen som jo blev præget af 
divisionsturneringslederens sygdom, og takkede Verner Christensen for den store og gode 
hjælp med Divisionsturneringsafslutningen.  
FU har på denne baggrund fundet det rigtigst at finde en ny divisionsturneringsleder, og der er 
truffet aftale med FA Brian Lorenzen om at påtage sig opgaven. FU håber divisionsturnerings-
udvalget, Brian Lorenzen og Verner Christensen kan finde ind i et godt samarbejde fremover.  
 
Verner Christensen tilkendegav at det lyder som en udmærket og fornuftig løsning, taget på en 
trist baggrund. 
Formanden var enig heri, og tilkendegav at det var på sin plads at sende en stor tak til Per 
Rasmussen for det store og gode arbejde han havde ydet med divisionsturneringen.  
 
HB tog beslutningen til efterretning uden yderligere kommentarer. 
 
 

8. Valg 
a. Repræsentation i FIDE og ECU – formanden genvælges. 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund – formanden genvælges. 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet – Tom Skovgaard + formanden genvælges.  
d. Ratingkomitéen – Steen Andersen genvælges. 
e. Dansk Skaksalgs bestyrelse – Aage Olsen, Tim Bjerre og formanden genvælges. 
 
 

9. Valg af FIDE præsident. 
Formanden redegjorde kort for situationen omkring kandidaterne – og afsluttede med at 
anbefale at støtte forandringer i FIDE.  Det vil sige at støtte Kasparow til FIDE præsident og 
Danailov som ECU præsident.  
Nordisk Skakforbund arbejder på at få Nordisk Mesterskab opkvalificeret til at kvalificere en 
person til World Cup. 
 
Claus Andersen mindede om en mail modtaget fra Peter Heine Nielsen, som opfordrede til ikke 
at stemme på nogen kandidater, for på denne måde at markere at Danmark ikke anser dem for 
værdige til valg.  
Formanden mente ikke det ville være klogt, idét det efter hans opfattelse indirekte ville være at 
støtte den siddende præsident for FIDE. Han argumenterede for at vi var nødt til at være 
realpolitisk bevidste, og forsøge at få indflydelse de steder det er muligt, fremfor at sætte os 
uden for kredsen og dermed helt uden for indflydelse. 
 
En del snak frem og tilbage om praksis i de store forbund, inden formanden rundede snakken 
af med at bede HB tage stilling til hvorledes Danmark skulle forholde sig til de 2 præsidentvalg. 
 
HB tilsluttede sig enstemmigt at stemme på Kasparov. 
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10. Valg af ECU præsident 
HB tilsluttede sig enstemmigt at stemme på Danailov. 
 
 

11. Nyt fra hovedkredsene 
Jesper Dürr Christensen orienterede om at Morten Fabrin stopper som HT leder i 9. 
Hovedkreds og afløses af  Leif Hamborg fra Herning Skakklub. 
 
Hans Milter Pedersen oplyste at 3.HK havde skiftet kasserer, ny mand på posten er tidligere HT 
leder Peter Kinggaard. Ny HT leder er så Ken L. Rasmussen fra Læseforeningens Skakklub. 
Desuden har 3.HK afholdt dommerkursus med 8 beståede deltagere. 
 
Claus Andersen meddelte at 6.HK + 3.HK er gået sammen, om udvikling af ny 
hovedkredshjemmeside, og nævnte at de havde tænkt på 4.HK & 5.HK som jo slås med de 
samme problemer.  
 
Verner Christensen meddelte at 8.HK pt. ikke har nogen formand, og et planlagt delegeretmøde 
er udskudt indtil hovedkredsen lykkes med at finde kandidater til bestyrelsen.   Pt. er der kun 3 
mand i bestyrelsen, nemlig Verner Christensen selv plus 2 nye med tilsammen 1 års erfaring. På 
positivsiden nævnte han at der med god hjælp fra andre sider afholdes Sjællandsmesterskab i 
Solrød den 11. maj. Desuden et dommerkursus den 3. og 4. maj, hvor Verner Christensen 
underviser. 
 
Sigfred Haubro fortalte at 1.HK holdturnering blev afsluttet med det sædvanlige store 
fællesstævne, juniorholdturnering for de 3.hovedkredse er afsluttet, 80 juniorer har deltaget i 
kampene. Junior GP turneringerne er afsluttet, der har været 7 stævner og 108 forskellige 
deltagere.   Sammen med 8.HK skal der afvikles pokalturneringskvalifikation, og man har 
måttet lukke for tilmeldinger efter at have nået 18 deltagende hold, og Øbros kapacitet er 
normalt kun 16 hold.  
 
Kassereren oplyste at Unionens samlede medlemstal er øget med ca. 100 inden for det seneste 
år, så der er måske grund til forsigtig optimisme. 
 
 
 

12. FIDEs regler for skak pr. 1/7 2014 
Formanden meddelte, men henvisning til Verner Christensens tidligere bemærkninger, at den 
engelske udgave af FIDEs regler rundsendes til HB, hvorefter der vil være en frist for 
fremsættelse kommentarer indtil 1/5. Eventuelle modtagne kommentarer vil blive videresendt 
til dommerforeningen for videre behandling. Der er bestilt spalteplads i Skakbladet til omtale af 
de vigtigste regelændringer, og vi har hjemmesiden til disposition også, så der vil blive 
informeret grundigt inden reglerne træder i kraft 1/7. 
 
 

13. Aldersgrænser for seniorskak.  
Bent Sørensen redegjorde for FIDEs 2 nye seniorgrupper og aldersgrænser og nogle af de 
tanker som de danske seniorer har gjort sig, herunder at man fandt det vigtigt at der så vidt 
muligt også bliver spillet i 2 grupper, og kun undtagelsesvist i en gruppe. HB gik ind for disse 
tanker, og indstillede at aldersgrænse reglerne vurderes af dommerforeningen, med henblik 
på at træffe endelig beslutning på augustmødet.  
 
DM i hurtigskak for seniorer ønskes gjort officielt fra 2014, og reglement besluttes på et senere 
møde. Formanden foreslår at HB med det samme beslutter at DM i hurtigskak 2014 gøres til 
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officielt DM, og afvikles efter regler aftalt mellem FU og seniorchefen, mens de endelige regler 
udformes til, og besluttes på, augustmødet. 
HB nikkede stiltiende til denne løsning, hermed er der indført 2 nye officielle DM titler. 
Bent Sørensen varsler at der naturligt kommer øgede omkostninger af 2 seniorkategorier, og 
der vil komme øgede budgetønsker til seniorskakken.   
 
 

14. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser.  
Alle indstillinger formelt godkendt og underskrevet i løbet af mødet. 
 
 

15. DSUs hjemmeside 
Claus Andersen motiverede bilaget fra Jan Han Petersen, og tilføjede at han også syntes at 
hjemmesiden trænger til forenkling i det visuelle indtryk, forstået på den måde at der er alt for 
mange muligheder og visuelle indtryk fra forsiden. 
  
Formanden bemærkede at hjemmesidens tilblivelse var en langvarig proces, hvor 
hovedbestyrelsen flere gange havde været inde over og nikket til den udvikling som fandt sted. 
Siden var endnu ikke særlig gammel, og efter formandens opfattelse er ønsket om forandring et 
spørgsmål om smag fremfor noget andet.  Hvis designet ændres kan man forestille sig en masse 
andre, som så vil være utilfredse med det nye udtryk, så alt i alt så han ingen grund til at 
foretage ændringer. 
 
Claus Andersen finder formandens opfattelse betænkelighed, idet der efter hans opfattelse 
findes nogle grafiske retningslinjer for hjemmesidedesign, som ikke er overholdt på 
www.skak.dk  
 
Tom Skovgaard fortalte at han havde modtaget skrivelsen, og sendt den videre i DSU systemet, 
samtidig med at han havde sendt et indledende svar til Jan Han Petersen, takket for input og 
redegjort for tilblivelsesprocessen. Herunder at der bl.a. havde været en offentlig debattråd på 
Facebook, hvor interesserede kunne komme med gode idéer og kommentarer til arbejdet. Selve 
henvendelsen fandt han upræcis, forstået på den måde, at det kritiseres at der f. eks. er for 
mange indholdsbokse, men ikke hvilke der evt. skal fjernes.  
Herefter udvikledes en længere diskussion om tekniske detaljer af forskellig art, som ikke 
refereres.  
Formanden konkluderede afsluttende at de IT ansvarlige vil kigge på henvendelsen og om der 
kan findes tid og plads til at justere lidt på siden.  Men, han understregede samtidig at der ikke 
ville blive tale om en større renovation, da unionens IT kræfter pt. primært er sat ind på 
turneringssystemet. 
 
 

16. Næste periodes HB møder  
På FUs forslag besluttedes følgende datoer: 31/8 2014, 22/23/11 2014, 8/2 2015 & ¾ 2015.  
 
 

17. Eventuelt 

Poul Jacobsen henledte HBs opmærksomhed på afdøde medlemmer og vigtigheden af 
omhyggelighed med korrekt registrering heraf.   
 
Formanden kunne herefter afslutte mødet. 


