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Referat. 
 
Kl. 09:30 bød formanden velkommen til mødet. Han glædede sig over atter at kunne byde 
velkommen til Per Rasmussen som gjorde comeback som formand for 8.HK. Allerede her relativt 
kort tid efter ser det ud til at hovedkredsens problemer efterhånden er løste, herunder at der er 
betalt udeståender til DSU og regnskaberne for de sidste år er ved at være på plads. Formanden 
konstaterede desuden at HB denne gang var repræsenteret ved samtlige hovedkredsformænd, samt 
at FU havde afbud fra Tom Skovgaard. 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen godkendt efter tilføjelse af et nyt punkt 3, Personalepolitik. 
Det traditionelle orienteringspunkt ”Nyt fra Hovedkredsene” er denne gang flyttet til 
nederst på dagsordenen, hvor det fremover vil være placeret, primært for at sikre bedre tid 
til behandlingen af principielt vigtigere punkter. 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 31. august 2014 
 
Formanden indledte punktet med en bemærkning om at referatet jo i princippet er 
godkendt, idet ingen havde gjort indsigelser imod det jf. forretningsordenen. Vi har efter 
referatets offentliggørelse modtaget et par indsigelser fra vores ansatte, som vi skal tage 
stilling til. Også enkelte udenforstående har sendt indsigelser mod referatet, disse skal ikke 
behandles da de dels ikke har deltaget i mødet, dels ikke er personligt berørte af mødets 
beslutninger. 
 
Vedrørende indsigelse fra Thorbjørn Rosenlund er det korrekt at der ikke har været en 
officiel samtale, hvor Thorbjørn Rosenlunds pensionstidspunkt har været drøftet. Det 
beklages at dette fejlagtigt fremgår af referatet. 
 
Vedrørende Bjørn Laursens pensionering skal det bemærkes til referatet, at det er DSU's 
valg at bringe ansættelsesforholdet til ophør. Hovedbestyrelsen blev informeret om dette 
på HB-mødet før afstemningen. 
 
Referatet herefter enstemmigt godkendt. 
 

3. Personalepolitik. 
Drøftelse af unionens personalepolitik.  
 

4. Forretningsudvalgets beretning  
Skriftlig beretning udsendt og sædvanen tro suppleret med ekstra mundtlige tilføjelser. 
FU har besluttet at investere i et lille lager af Anders And temanummer om skak, såfremt 
det kan købes for rimelige penge. Tanken er at anvende bladene i forskellige lejlighedsvise 
reklameaktiviteter. 
ECUs kongress i Georgien i oktober var uden dansk deltagelse, da rejseomkostninger var 
alt for voldsomme i forhold til mødets vigtighed. Det ser ud til at den nye ECU ledelse 
kommet godt i gang med arbejdet. Der er lavet ny hjemmeside, og et sponsorat fra en 
Georgisk bank er realiseret.  
Lars-Henrik Bech Hansen er udnævnt til ECUs repræsentant i FIDEs Rules og Tournament 
Commision. Første møde afholdes i Armenien i April 2015. Lars-Henrik Bech Hansen 
forventer at deltage trods den lange rejse, forudsat FIDE eller ECU betaler 
omkostningerne, og mødet ikke overlapper Påsken.  
FU har besluttet at indkøbe 10 nye liveskak ure. 
Tankesportsforbundet arbejder på et høringssvar til kulturministeriet om doping & 
matchfixing inden for idræt – DSU har her bedt om kulturministeriets svar på om vi 
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opfattes som idræt. 
 
Tom Skovgaard og Lars-Henrik Bech Hansen har afholdt møde med Dansk Skole Skak  – 
man havde positiv drøftelse om at DSU er interesseret i at overtage en af de 2 
kvalifikationspladser til individuelt Nordisk Mesterskab. FU ønsker et samarbejde herom, 
og vurderer at det kan være en positiv aktivitet i forholdet mellem de 2 organisationer. 
Sigfred Haubro synes det er fornuftigt at samarbejde med DSS om repræsentationen ved 
NM, så vi konkret kan få den ene plads at spille om ved ungdoms DM. 
 
Jesper Dürr Christiansen spørger til Jetsmark – Århus/Skolerne udsættelsen? 
Poul Jacobsen oplyser at det er medtaget i beretningen fordi Århus/Skolerne har sat 
spørgsmålstegn ved det rimelige i en udsættelse, som er i orden efter reglerne. Der er i dag 
mange flere som udtages officielt end tilfældet var i sin tid da reglen blev indført, så derfor 
kan det være på sin plads at diskutere hvorledes reglen skal administreres, herunder også 
at overveje om der skal indføres nogle objektive kriterier. Dette var baggrunden for 
seminardagens diskussion, og fastsættelse, af objektive kriterier som indføres fra den 
kommende sæson. 
 
Jesper Dürr Christensen oplyser som supplement til den skriftlige beretning, at der heller 
ikke i 9.HK er klubber som har livebrætter 
 
Jesper Dürr Christensen finder det er for stærkt at bruge udtrykket ”i HB klokkede vi i det” 
i beretningen. Han mener HB er undskyldt af den meget sene udsendelse af Divisions-
turneringprogrammet. Formanden medgav at det kunne man mene, men fakta er jo at 
ingen i HB opdagede fejlen der refereres til. 
 
Beretningen herefter enstemmigt godkendt. 
 

5. Økonomi og Regnskab 
Kassereren oplyste til det udsendte regnskab at vi foreløbig holder de budgetterede 
indtægter, mens udgifterne er en smule mindre end forventet. Et forsigtigt skøn på et 
årsresultat ligger på mellem 0 og minus 50.000.  
Diverse opklarende spørgsmål til regnskabet besvaret.  
 

6. Budget for 2015  
Formanden orienterede om at dette var en fortsat behandling af budgetoplægget fra 
augustmødet. FU har ikke modtaget ændrede budgetønsker fra HB medlemmerne, og FU 
har ingen ændringer i forhold til sidste møde.  
 
Jesper Dürr Christiansen bemærkede at han især var bekymret over hvorvidt de 100.000 
som er afsat i budgettet til IT udvikling nu også er tilstrækkeligt til også at udvikle et 
holdturneringssystem. Dette føler han sig meget usikker på, og han vil gerne have et mere 
præcist tilbud/overslag på investeringens størrelse, inden man går i gang med arbejdet.   
Herefter udspandt der sig en lang diskussion om hvorvidt arbejdet med et 
holdturneringsmodul kan sættes i gang, eller der skal indhentes et mere præcist tilbud. 
Konklusionen på diskussionen blev at der i de kommende måneder skal laves en 
kravsspecifikation til holdturneringssystemet, som der kan indhentes tilbud efter. Når 
denne proces er afsluttet vil det endelige tilbud blive forelagt HB til godkendelse. 
 
Budgettet for 2015 vedtaget enstemmigt.  
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7. Divisionsturneringen 
Formanden indledte punktet med at henvise til lørdagens behandling af emnet, samt de 
udsendte bilag med henholdsvis formalia og henvendelser fra Viborg Skakklub. Han 
fastslog at hele forløbet omkring tilrettelæggelse af dette års divisionsturnering er alt andet 
end tilfredsstillende, men også at han har en forventning om at det efter seminarets 
behandling lørdag kommer til at fungere som det skal fremover. 
Status er at divisionsturneringen afvikles, og de administrative systemer for så vel 
divisionsturneringen samt 8 hovedkreds holdturneringer er kommet på plads efter god 
hjælp fra Verner Christensen.  
Formanden markerede herefter sin utilfredshed med at fjerde og femte hovedkreds 
holdturneringsledere, med henvisning til de administrative opstartsvanskeligheder,  på 
deres hjemmesider har skrevet at ”Vi beklager denne dårlige start på dette års 
holdturnering, men vi kan desværre ikke gøre noget ved det. Det bør dog få konsekvenser 
for de ansvarlige indenfor Dansk Skak Union, at de lader hovedkredsenes 
holdturneringer i stikken på denne måde.” Han understregede at det er de enkelte 
hovedkredse som har indgået aftaler om at benytte systemet, og at DSU på ingen måde har 
nogen form for ansvar herfor. Formanden ønsker ført til referat at ”Det er meget 
utilfredsstillende at dette stadig kan læses på de 2 officielle hovedkredshjemmesider, på 
trods af at han for længe siden har bedt om at få det fjernet. Han forventer at de 2 
ansvarlige hovedkredsformænd drager omsorg for at det fjernes og beklages meget hurtigt”  
Flere HB medlemmer kommenterede på dette forløb, og en hel del forskellige opfattelser af 
selve procesforløbet blev luftet.  
Poul Jacobsen har, siden ultimo oktober,  på FUs vegne arbejdet tæt sammen med Verner 
Christensen omkring systemerne, og gav med udgangspunkt heri HB en lang, detaljeret og 
fortrolig redegørelse for forløbet, set gennem hans briller. Hovedkonklusionen på 
redegørelsen var at manglende kommunikation mellem nøglepersoner i forhold til 
processen bærer hele ansvaret for at det gik så galt som det gjorde.    
Henvendelser fra Viborg Skakklub med kritik af arbejdet med divisionsturneringens 
tilblivelse er modtaget, og formanden konstaterer at det er fuldstændig korrekt og relevant 
kritik. Det har ikke været godt nok, og vi kan kun bestræbe os på at gøre det bedre 
fremover. 
Jetsmark har også gjort ledelsen opmærksomme på forhold man finder utilfredsstillende 
håndteret. Dels fik klubben ikke tilbudt en ledig plads i Europacuppen for klubhold da der 
blev en ledig plads, dels fik man en besværlig start på turneringen med HBs beslutning om 
at give dem udebane i Esbjerg i første runde.  
Poul Jacobsen oplyste at enkelte klubber har klaget over at de ikke blev informeret via 
Divisionsturneringens normale kommunikations kanaler, hvorfor de ikke har haft lejlighed 
til at påvirke turneringsprogrammet. Et nærmere eftersyn har vist at det skyldes 
manglende opdatering af klubbernes kontaktoplysninger, for bl.a. Jetsmark og Holbæks 
vedkommende har dette betydet at emails fra divisionsturneringslederen ikke er sendt til 
de relevante personer i klubberne. Divisionsturneringssystemet er ikke integreret med 
DSUs kartoteker, så oplysninger omkring kontaktpersoner etc. Opdateres ikke pr. 
automatik. Det er vigtigt at klubberne er opmærksomme på dette, og kontrollerer at deres 
oplysninger i holdturneringssystemet er korrekte. Endelig skal man huske at opdatere 
disse hvis man skifter kontaktpersoner eller adresser i klubberne. Ansvaret for at DSU 
kontakter de rigtige personer er klubbernes eget, det er en vigtig pointe. 
Divisionsturneringshjemmesiden skal strammes op med diverse relevante informationer 
om f. eks. tilskudsregler i forbindelse med overnatninger ved dobbeltrunder. 
 
Formanden beklagede på FUs vegne de mange problemer og den langt fra tilfredsstillende 
optakt til årets divisionsturnering. Primært bunder det hele i at der er skiftet ud på 
divisionsturneringslederposten og deraf følgende manglende indsigt på flere områder, men 
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set i bagklogskabens klare lys burde det alligevel ikke kunne gå så galt som det gik.  
 

8. Regelændring vedr. Skaknævnet.  
Forslag fra Peter Roesen om at sager fremover indbringes elektronisk for skaknævnet 
modtaget og vedtaget, FU formulerer i reglementet. 
 

9. Genindførelse af Kvindeklasse ved DM.  
Forslag fra FU om at genindføre en kvindeklasse ved DM gennemdrøftet, tilrettet og 
herefter vedtaget enstemmigt. 
Formanden oplyste under behandlingen bl.a. at forslaget er fremsat efter ønske fra 
arrangørerne, kvindelandstræneren og formanden selv. Man er klar over at det måske kan 
blive vanskeligt at skaffe mange deltagere til klassen, men det er vigtigt at demonstrere 
alsidigheden i dansk skak, og derfor også vigtigt at yde den nødvendige indsats så klassen 
bliver en realitet. Som det fremgår af den endelige reglementsvedtagelse gennemføres 
klassen fra 4 deltagere og opefter, forhåbentlig får vi mange flere.  
 

10. Reglement for Senior Hurtigskak DM 
Det udsendte reglementsforslag gennemdrøftet, og vedtaget. 
 

11. Konsekvensrettelser af Skakhåndbogens afsnit 1 
Punktet udsat til næste møde. 
 

12. Opfølgning på seminar emner. 
Divisionsturneringsudvalget blev behandlet grundigt på lørdagens seminar. Herunder blev 
formalia om udvalget arbejde gennemdrøftet. HB pålagde divisionsudvalget at komme med 
et oplæg til HB om regler for afvikling af Divisonsturneringen. Disse kommer til at indgå i 
faste oplysninger for HB medlemmer.   
FUs repræsentation i udvalget ændres, idet Poul Jacobsen træder ind i stedet for Aage 
Olsen. 
 
På lørdagens seminar besluttedes det at lade Thomas Vestergaard kontakte et større antal 
klubber for at finde ud af hvorledes DSU kan understøtte dels deres daglige virke, og dels 
deres bestræbelser på at skaffe flere medlemmer i klubberne. René Baarup-Christensen og 
Thomas Vestergaard udformer et forslag til spørgeskema hen over vinteren, og præsenterer 
det for HB på næste møde den 8. februar. Formanden bemærkede hertil at det var vigtigt at 
få det planlagte arbejde gennemført før påske. 
 
Landsdækkende Junior GP turneringer  
Turneringssystemet er nu klargjort til Lyn- og hurtigskak rating, hvilket har været en 
forudsætning for gennemførelse af initiativerne med landsdækkende Junior GP 
turneringer for såvel DSU som ”ikke-DSU” medlemmer. Hovedkredsene skal nedsætte et 
udvalg som kan sætte disse turneringer i gang, meget gerne så hurtigt som muligt, og 
formanden udbad sig navne til udvalget, det lykkedes ikke at finde nogen. 
Formanden spurgte herefter hvilke hovedkredse der havde egne GP reglementer, hvorefter 
han konstaterede at 1.HK, 2.HK og 6.HK sammen med Tom Skovgaard, havde en opgave 
med at få dette udvalg nedsat, så arbejdet kan komme i gang. Udvalget skal komme med et 
oplæg til februar mødet, således der kan arbejdes videre og præsenteres et færdigt tiltag i 
Påsken. 
 

13. Nyt fra hovedkredsene 
1.HK  
Har stor turneringsaktivitet på alle fronter, holdturnering startet med 44 8-mands hold og 
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5 4-mands, junior holdturnering med 18 4-mandshold, heraf 2 fra 8.HK og 5 fra 2.HK – 
der er afviklet lyn KM med Allan Stig som turneringsvinder og Thorbjørn Broman som KM. 
Der er afviklet åbent junior KM med 54 deltagere. Desuden fremhæves KSUs 
dagsturneringer som afvikles om mandagen i nu 6 årlige udgaver som en meget stor 
succes. Det er faktisk så stor en succes at man gang på gang må afvise deltagere, fordi der 
ikke er plads.  
 
2.HK 
God medlemsudvikling med ny skakklub i Magleby med foreløbig 12 medlemmer. Klubben 
opstået som følge af nogle skakinteresserede lærere på en skole, som tog initiativ og 
etablerede en klub som de underviser eleverne i, og man deltager også i hovedkredsens 
holdturnering, så også her en rigtig god historie.  
Mange nye medlemmer i Køge Skakklub, 18 nye medlemmer siden en gang i foråret – Køge 
Skakskole er kommet godt i gang med målrettet undervisning giver godt afkast, der 
kommer hele tiden nye interesserede til.  
Formanden kvitterede for beretningen og bad Niels Steen Larsen hilse i Køge og rose dem 
for det flotte stykke arbejde med Skakskolen, og de 18 nye medlemmer, det er et flot stykke 
arbejde, som bør kunne inspirere andre til en form for indsats. 
 
3.HK 
2 klubber nedlagt siden sidste HB møde – den ene af dem var uventet og en stor negativ 
overraskelse. Har kostet 3 8-mandshold i holdturneringen. På positivsiden glædede han sig 
over at Odense Mesterskabet satte ny deltagerrekord, og bekræftede indtrykket af at man 
her har fået stablet en god turnering på benene. 
 
4.HK 
Alt går stille og roligt. Der afvikles de sædvanlige turneringer, og desværre med stadigt 
faldende deltagertal. Sønderjysk EMT havde således kun 18 deltagere, ingen af disse 
tilhører gruppen af Sønderjyske mesterspillere.  
Åbenrå Skakklub lukket da man ikke kunne finde en ledelse, en klub mere måske på vej til 
at lukke af samme årsag. I SGP er skoleskakgrupperne blevet en smule mindre. 
Heldigvis kan der noteres en lille stigning i antallet af deltagere i holdturneringen.  
4. og 5. HK pusler med tanker om at fusionere. 
 
5.HK 
Jean Mikkelsen bekræftede at der arbejdes med fusionsplaner og oplyste at der var nedsat 
en 4-mands arbejdsgruppe som i første omgang så på hovedkredsenes reglementer og 
udarbejder et udkast til et fælles reglement, som derefter skal forelægges hovedkredsenes 
delegeretmøder i foråret 2015. 
Formanden bemærkede at man naturligvis var velkomne til at inddrage DSU i arbejdet, 
hvis det på nogen måde kunne skønnes nyttigt, i forhold til spørgsmål om hovedkredsens 
repræsentation i DSU, i forhold til divisionsturneringen m.m.  
Enkelte skoler har henvendt sig for at låne materialer, så måske er der håb om små 
medlemsfremmende tiltag.  
 
6.HK 
Måske etablering af et nyt Chess House i Århus. Initiativtagerne findes i kredsen bag det 
nuværende Chess House, så der bliver næppe tale om 2 skaksteder. Muligvis snart en ny 
hjemmeside på bedding, man har konkrete tilbud liggende hvis andre hovedkredse er 
interesserede i at deltage.  
Hovedkredsen har etableret en Hurtigskak GP serie, turnerings reglement er udarbejdet og 
de første stævner finder sted i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg. 
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7.HK 
Bent Sørensen kunne berette om 1 ny klub i Hjallerup. Der er afviklet Larsens Nordjyske 
Mindeturnering II - om 2 år påtænkes Nordisk Senior Mesterskab inkluderet i turneringen, 
med håb om at det kan give flere Nordiske deltagere. 
 
8.HK 
Per Rasmussen redegjorde for forløbet omkring ekstraordinært delegeretmøde i 8.HK. 
Stor tilslutning til initiativet, idet 70% af klubberne bakkede op. På delegeretmødet var der 
bekymring omkring økonomi og regnskabs genopretning, men den nye kasserer er kommet 
godt i gang med arbejdet. Regnskab for 2012 nu godkendt, for 2013 er hos revisorerne og 
regnskabet for 2014 er under udarbejdelse. Det er aftalt at der skal afholdes ekstraordinært 
delegeretmøde i december for regnskabsgodkendelser. Medlemstallet viser stigende tendens, 
en positiv udvikling som forhåbentlig viser sig konstant.  
Fredensborg Humlebæk skakklub har taget navneforandring og hedder nu Fredensborg 
Hyggeskakklub, med Kim Alex Olsen som formand. 
Formanden kvitterede med en bemærkning om at vi er glade for at hovedkredsen atter 
fungerer, samt at man nu er overgået til et benytte DSUs kartotekssystem til opkrævningen af 
kontingenter.  
 
9.HK 
Holdturnering samme størrelse som sidste år, med 184 registrerede holdskakspillere. 
Medlemstallet konstateres stabilt over de seneste 3 år, med en tilgang på et medlem årligt. 
Hovedkredsen skal ud at finde ny formand, idet den nuværende stopper pga. nyt arbejde, 
familieforøgelse, og ikke rigtig fortsat kan finde tiden til organisatorisk arbejde.  
 
 
Formanden glæder sig over at der for første gang i umindelige tider er nævnt en 2-3 nye 
skakklubber, og flere gode initiativer rundt omkring. Han er glad for at man fortsat kan 
konstatere at det ser ud til at vi har fået bremset eller stoppet medlemstilbagegangen. 
 
Niels Steen Larsen bemærker at bortset fra 1.HK hvor tallet er lidt højere, så er 10-12% af 
hovedkredsenes medlemmer børn og unge, dette tal må og skal forbedres i de kommende år. 
 
Poul Jacobsen bemærkede at det ser ud som der kommer pænt mange unge ind, og desværre 
også en del ældre ud andre steder. Efter hans opfattelse skal man måske overveje at bruge 
nogle midler på at iværksætte aktiviteter som kan medvirke til at holde på de lidt ældre 
medlemmer, det kan muligvis være en ganske fornuftig forretning for unionen.  

 

14. Eventuelt 

Claus Andersen nævnte senior DM i Randers – opfordrer gerne til mere deltagelse i turneringen. 
Bent Sørensen bemærker at næste HB møde falder sammen med Senior DM i Randers.  
 
Sigfred Haubro spørger om det er på næste møde at kandidater til Hæderstegn og Initiativtegn 
præmier skal indstilles. Poul Jacobsen bekræfter at det er tilfældet. 
 
Formanden understregede at indholdet på de udleverede CD’ere med faste oplysninger for 
Hovedbestyrelsen er omfattet af tavshedspligt. Informationerne er udelukkende til brug for HB 
medlemmer.  
 
Hans Milter Pedersen gjorde opmærksom på at der jo skal spilles DM på Hotel Svendborg, samt 
at turneringsudbuddet er så omfattende at man som HB medlem sagtens kan nå at spille med i 
DM. Formanden supplerede med at opfordre alle HB medlemmer til at arbejde for størst mulig 
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deltagelse ved DM, så vi kan få etablere en større skakfest.  
 
Poul Jacobsen mindede om behovet for omhyggelighed med kartotekssystemet, herunder at 
man gør sig større anstrengelser for at undgå dobbeltregistreringer af medlemmer. 
 
Sigfred Haubro ytrede ønske om længere påskemøde, med tidligere start, og foreslog at HB 
mødet starter kl. 12:00 Langfredag. Efter lidt snak frem og tilbage enedes man om at starte 
Påskens møde kl. 14:00. 

 

Formanden kunne herefter afslutte mødet. 

 


