
Afstemningstema, ændring af gruppefordeling i 2. division gruppe 1 og 2 

 

Divisionsturneringsudvalget har fået en henvendelse fra K41 og Nørrebro, om ikke de to klubbers 

hold kan "bytte række", så K41 2 spiller i 2. division gruppe 1 og Nørrebro i 2. division gruppe 2.  

Valget af K41 som deltager i 2. division gruppe 2 var lidt tilfældigt, da det blot ikke skulle være 

BMS hvert år på grund af nogle få km's forskel i beliggenhed. Der var ingen styrkemæssig 

vurdering. 

K41 var ikke glade for deres gruppe - og nu Nørrebro gerne vil overtage pladsen er 

divisionsturneringsudvalget indstillet på bytte de to hold.  

Da gruppernes sammensætning er vedtaget af HB i påsken kan en sådan ændring ikke gennemføres 

uden HB's samtykke. Udvalget håber på hurtig sagsbehandling og godkendelse af ændringen. 

 

Med venlig hilsen 

Ivan P. Madsen, 

divisionsturneringsturneringsleder. 

 

 

 

Afstemningstema, frigivelse af midler vedr. hvervekampagne 
 

I henhold til HB beslutningen på mødet i februar har FU ved Rene Baarup-Christensen og Poul 

Jacobsen lavet det forberedende arbejde til et professionelt ledet forsøgsprojekt med 

medlemshvervning i afgrænsede geografiske områder. 

 

Vi har indgået aftale med IM Jakob Aabling-Thomsen, som har en universitetsuddannelse i 

kommunikation, om at forestå og afrapportere forsøgsprojektet, og vi har sammen med Jakob 

afholdt møde med skakklubberne i Allerød og Ålborg, så alle er på det rene med hvad der skal ske. 

Selve projektforløbet er beskrevet i vedhæftede dokument, hvor der dels redegøres for hvad der skal 

ske, dels estimeres et budget for projektforløbet. 

 

Her skal man bemærke sig at slutproduktet for Dansk Skak Union bliver en udførlig 

projektbeskrivelse, som kan tjene som vejledning til hvorledes andre interesserede klubber kan 

gribe et lignende forløb an.   

 

Med baggrund i overstående skal vi hermed bede HB om at sanktionere at vi til dette testprojekt 

bruger kr. 70.000 af de i alt 400.000 HB tidligere har besluttet kan bruges af egenkapitalen til 

formålet. 

 

Jeg vil bede jer være opmærksomme på at anvende ”svar til alle” når i kommenterer eller stemmer. 

I er naturligvis også velkomne til at stille uddybende spørgsmål på denne måde. 

 

   
 


