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Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Hans Milter Pedersen (HMP) 
4. HK: Kaj Posselt (KP) 
5. HK: Jean B. Mikkelsen (JBM) 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 8. februar 2015 
De modtagne indsigelser er blevet indarbejdet i referatet løbende, men referatet er endnu ikke 
sendt til Thomas Vestergaard til offentliggørelse. 
 

3. Forretningsudvalgets beretning 
Skaksalget er kommet godt fra start i 2015. Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i 
skaksalget siden oktober måned 2014. 
 
Der er formentlig en besparelse at hente ved fremover at udsende Skakbladet fra Litauen.  
 
Dansk Skak Union har modtaget en arv fra Ebba og Hartvig Nielsen på 211.500 kr. i 1996 niveau. 
Den endelige størrelse på beløbet er endnu ukendt. 
 
Årets divisionsturnering er nu afsluttet og er blevet både elo-ratet og dansk ratet. Verner 
Christensen har været til stor hjælp i denne forbindelse. 
 
Pokalturneringen bliver afholdt på Hotel Svendborg i Pinsen 2015. 
 
Der foreligger et tilbud fra Svendborg om at arrangere DM igen i 2016. Der har også været en 
forespørgsel fra Scandic i Silkeborg, som gerne vil være vært for Skak-DM igen. Køge Skakklub er 
måske interesseret i at arrangere DM i 2017. 
 
Der bliver afholdt reception for Bjørn Laursen lørdag d. 4. april 2015 kl. 18.00 i restauranten på 
hotel Svendborg. 
 
Der er modtaget en forespørgsel fra arrangørerne af U-DM om at måtte flytte termin for 
arrangementet. Vi har afslået anmodningen, idet der var andre arrangører, der kunne holde 
terminen.  
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Det er nu også muligt at score specielle normer ved FIDE på onlineskak. 
 
Der kommer måske også snart en tid til at lukke vores egen skakserver ned. 
 
Der har været møde i det europæiske skakforbund om zonepladser i den nordiske zone. Der bliver 
formentlig truffet afgørelse i efteråret 2015, hvor der formentlig kommer 2 pladser til den nordiske 
zone. 
 
Kravene til Entercard-aftalen er blevet lempet efter vores ønsker og aftalen med Køge forventes 
underskrevet i slutningen af april 2015. IM Malcolm Pein kommer til Danmark i den forbindelse. 
 
Per Rasmussen har allerede overtaget indberetningerne af elo til FIDE efter Leif Jensen, og 
ordningen forventes at blive gjort permanent med den nødvendige backup. 
 
Der er kommet en sammenhæng mellem turneringssystemet og Swiss Manager, så det er blevet 
lettere at lægge tingene over i turneringssystemet.  
 
Michael Nielsen er gået i gang med holdturneringssystemet og arbejdet skrider planmæssigt 
fremad. 
 
Thomas Vestergaards opsigelse kom som en stor overraskelse for alle. Der vil blive slået noget op i 
en eller anden form i den nærmeste fremtid. Det er op til det nye FU at sørge for stillingsopslag. 
Indtil videre varetages opgaverne af FU. 
 
MF bemærkede, at det var uheldigt, at der i Silkeborg var et limit på 200 deltagere set i lyset af 
deltagerantallet i år. 
  
PJ bemærkede, at han har haft møde med hotel Svendborg om hvad, der er af muligheder ved et 
større antal deltagere næste år. Hotellet mener at de godt kunne klare mere. 
 
PO forespurgte om tidshorisonten for besættelse af Thomas Vestergaards stilling. PJ fortalte, at 
mails i øjeblikket går til ham, men at man ellers er meget opmærksomme på problemstillingen. 
 
HMP mente også, at det haster med at få løst problemerne. 
 
PJ bemærkede, at det ikke er sikkert, at alle opgaverne skal placeres hos en enkelt person. De skal 
eventuelt fordeles på flere forskellige personer. 
 
HMP fremførte, at der tidligere har været en beslutning om, at skaksalgets fremtid skal tages på 
vurdering efter 2014. RBC oplyste, at der skal findes en direktør nu og at vi er ved at være der, hvor 
vi kan komme tilbage til tilstanden før 2012. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
 

4. Økonomi 
RBC fortalte, at der har været en mindre fejl i regnskabet på grund af en mindre regnefejl i det 
offentliggjorte regnskab, idet egenkapitalen er sammentalt med 8.000 kr. for lavt. 
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5. Divisionsturnering 
Der er indkommet et forslag fra 5. hovedkreds omkring styrkelister. Forslaget er videresendt til 
Divisionsturneringsudvalget, der arbejder videre med sagen. 
 
Der blev forelagt forslag til gruppeinddelinger i Divisionsturneringen 2015/2016. 
 
MF mente, at der er mest naturligt, at de Århusianske klubber alle kommer i nordkredsen (2. 
division, gruppe 4), og at Kjellerup kommer i sydkredsen (gruppen 3) sammen med bl.a. deres 
naboer fra Silkeborg, hvilket blev accepteret af det samlede HB. 
 
BS henviste til, at der tidligere var lovet en gennemgang af divisionsturneringsreglementet. 
Divisionsturneringsudvalget arbejder på sagen. Peter Olsen er blevet formand for 
Divisionsturneringsudvalget. 
 
 

6. Landsdækkende ungdomsgrand-prix 
TS fortalte, at forslaget har været sendt i høring hos Sigfred Haubro og Claus Andersen, idet man i 
1. og 6. hovedkreds har erfaringer med aldersopdelte juniorgrand-prix. 
 
TS redegjorde for forslaget. Der skal måske være 2 finalestævner afhængig af geografien. 
 
BS foreslog, at det hellere skulle være styrkeopdelt frem for aldersopdelt. 
 
TS fortalte, at det tidligere har været overvejet i København, at man der har valgt aldersopdelingen. 
 
JBM anførte, at man skal bruge hurtigskakrating til opdeling. 
  
LBH forudser inddelingsproblemer i forbindelse med opstarten. 
  
NSL mente at de har lidt det samme problem. 
 
LBH mente, ikke, at man kunne mixe alder og rating. 
 
BS mente, at det bedste er at inddele efter styrke hvis man vil have mange deltagere, idet de gerne 
vil have jævnbyrdig modstand. 
 
TS oplyste, at man godt kan deltage i andre hovedkredses turneringer. 
 
Der var flere, der mente, at man ikke må vente for længe med at vedtage et reglement. 
 
PR opfordrede til at man vedtager forslaget som det foreligger og så evaluerer det om 1 år. 
 
LBH mente, at der er for sent at komme med ændringer til grundlaget for forslaget, idet det 
allerede er godkendt 2 gange i HB. 
 
PJ anførte, at det er op til hovedkredsene selv at lave deres egne regler. 
 
Det er HB’s opfattelse, at formålet med reglementet er at få så mange som muligt til at spille med i 
turneringerne. 
 
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Reglementet skal evalueres efter 1 år. 
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7. Ungdoms Hold-DM 
TS redegjorde for forslaget. Det skal erstatte det tidligere juniorhovedkredsholdreglement. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

8. Lyn- og hurtigskak rating reglement 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

9. Valg 
a. Repræsentation i FIDE og ECU 
Det blev besluttet, at posten varetages af Dansk Skak Unions formand. 
 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 
Det blev besluttet, at posten varetages af Dansk Skak Unions formand. 
 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 
Det blev besluttet, at posten varetages af Dansk Skak Unions formand samt 1 FU-medlem. 
 
d. Ratingkomieen 
Per Rasmussen, Lars-Henrik Bech Hansen og Aage Dalstrup Olsen blev valgt. 
 
e. Dansk Skaksalg ApS’s bestyrelse 
Tim Bjerre (formand), René Baarup-Christensen og Aage Dalstrup Olsen blev valgt. 
 
f. Divisionsturneringens turneringskomite 
Lars Johansen (formand), Kenneth Varberg og Kim Skaanning blev valgt. 
 
g. Divisionsturneringsudvalget 
Peter Olsen (formand), Brian Lorenzen, Tom Petri og Ivan Madsen blev valgt. 
 
 

10. Nedsættelse af strukturudvalg for Danmarksmesterskabet i 
påsken. 
PR motiverede forslaget med henvisning til nogle debatter på Facebook. 
 
LBH anførte, at der er mange andre forhold, der skal tages hensyn til. 
 
PJ anførte, at hvis man vil nedsætte et udvalg, skal man også huske, at få medlemmer i udvalget, 
der er modstandere af ideen. 
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Det blev anført, at spørgsmålet ikke er egnet for tænketanken, idet tænketanken ikke er et sted, 
hvor HB kan placere arbejdsopgaver omkring stillingtagen til forskellige spørgsmål. Tænketanken 
bestemmer selv hvilke emner der skal tages op. 
 
LBH anførte, at der er mange spillere, der går meget op i kandidatresultater. En fjernelse af 
kandidatresultaterne vil formentlig hæmme mesterspilleres interesse for at spille turneringer rundt 
omkring i landet. 
 
LBH anførte, at det ikke er de højest ratede, der er interessante at spørge, idet de jo i forvejen er 
kvalificerede til Landsholdsklassen. Det er derimod dem, der ligger lige under, hvor spørgsmålet 
om deltagelse i Landsholdsklassen er afhængig af, hvem der tilmelder sig. 
 
Der blev ikke nedsat et udvalg. 
 
 

11. Hæderstegn og initiativpræmier 
Diplomerne til hæderstegn og initiativpræmier blev underskrevet. 
 
 

12. Nyt fra hovedkredsene 
1. hovedkreds 
Der sker ikke så meget for tiden. Holdturneringen er lige blevet færdigspillet.  
 
Der kommer snart et dommerkursus. 
 
Det er snart tid til Copenhagen Chess Challenge. 
 
 
2. Hovedkreds 
Der har været lidt udskiftning i hovedkredsens bestyrelse.  
 
Der er lige kørt en sæson med en ny holdturneringsstruktur, hvilket har givet større 
kørselsafstande. 
 
Der er snart afslutning i hovedkredsens ungdomsgrand-prix. Der har været en lidt svag tilslutning. 
Det skal der gøres noget ved. 
 
Hovedkredsen er i gang med at starte en ny ungdomsholdturnering med 4-mandshold, der skal 
spille i weekender. 
 
 
3. Hovedkreds 
Der er lige blevet valgt ny fuldtallig bestyrelse. 
 
Der afvikles Fyns mesterskab, der er færdig om ca. 2 uger. 
 
 
4. Hovedkreds 
Der er valgt en ny formand for hovedkredsen.  
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Der har gennem længere tid været afviklet fælles holdturnering med 5. hovedkreds.  
 
Man forventer at få gennemført en fusion med 5. hovedkreds i maj måned 2015.  
 
Der er afviklet en fælles grand-prix turnering med 5. hovedkreds. 
 
Det kniber lidt med at få medlemstallet op. Det skal der gøres noget ved. 
 
De sønderjyske mesterskaber i Vojens står for døren, og man håber på fremgang der. 
 
 
5. Hovedkreds 
Der er fusionstanker i hovedkredsen. Der skal være ekstraordinær generalforsamling i 
hovedkredsen d. 16. maj 2015 med henblik på sammenlægning med 4. hovedkreds. 
 
Der er et vigende medlemstal, men det har ikke været muligt at finde årsagen. 
 
Holdturneringen er afsluttet, og det er snart tid til Sondex-Cup i Kolding med næsten alle pladser 
besat. Senere kommer der også en IM-turnering i Fredericia. Der er god gang i skakken i 
hovedkredsen. 
 
 
6. Hovedkreds 
Hovedkredsen har fået ny hjemmeside. 
 
Hovedkredsen har lavet et østjysk Grand-Prix med 4 turneringer, men vil gerne have endnu flere 
turneringer med. 
 
Der arbejdes for tiden med firmaskak for derigennem at få flere og andre til at spille skak. 
 
Hovedkredsen skal i gang med at lave en ungdoms Grand-Prix serie. 
 
Der har været nogle træningssamlinger for juniorer, dog ikke helt så mange som tidligere, men 
Mads Boe har lovet at lave 3 samlinger mere i 2015. 
 
Der er indkaldt til møde for klubberne i Aarhus omkring Aarhusmesterskabets fremtid. 
 
Skakklubben Rokaden i Randers har fået udarbejdet såvel folder som plakat. Samme klub har fået 
nogle nye medlemmer fra et asylcenter i byen. 
 
 
7. Hovedkreds 
Der er kommet et nyt ansigt ind i hovedkredsens bestyrelse. 
 
Medlemstallene i hovedkredsen ser stabile ud.  
 
Hovedkredsens voksen Grand-Prix er større end nogensinde.  
 
Der har været flere med i pokalstævnet end tidligere. 
 
Der spilles en dagsturnering i et lokale i Nørresundby. 
 
Der har været et stort stævne med ca. 400 deltagere i skole-regi. 
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8. Hovedkreds 
Der er lige indkaldt til ordinært hovedkredsmøde. Regnskabet er blevet godkendt indtil dato. 
 
Holdturneringen er lige blevet færdigspillet med Bornholm som oprykker til 2. division. 
 
Der sker ikke så meget lige nu. 
 
Der er fremgang i flere klubber på juniorområdet. 
 
 
9. Hovedkreds 
Morten Fabrin har afløst Jesper Dürr Christiansen som formand.  
 
En velfungerende holdturnering er afsluttet med Kjellerup som oprykker til 2. division. 
 
Der har været afviklet en del koordinerede turneringer i hovedkredsen. 
 
 

13. Kommende HB-møder 
30. august 2015 
28-29. november 2015 
14. februar 2016 
25. marts 2016 
 
 

14. Eventuelt 
PJ luftede muligheden for eventuelt at afholde fremtidige HB-møder i Fredericia. 


