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Forslag stillet af forretningsudvalget. 

 

 

Motivering 

Det er flere gange blevet tilkendegivet af eksterne samarbejdspartnere at Dansk Skak Union kan 

opnå bedre Hotel og sponsoraftaler omkring Påskestævnerne hvis der kan indgås flerårige aftaler 

aftaler herom. Hvis den daglige ledelse skal kunne agere på dette, kræver det at man kan indgå en 

aftale, uden at skulle indflette et forbehold om delegeretmødets senere godkendelse for et år ad 

gangen.    

 

 

Forslag om ændring af Dansk Skak Unions love § 6. 7 afsnit, hvor det bl.a. hedder ”..Det 

(Delegeretmødet) bestemmer stedet for næste års ordinære møde og enkeltmandsturnering”  

Denne passus foreslås slettet, og kompetencen flyttet til ”Forretningsudvalget”  

 

 

Forslag om ændring af Dansk Skak Unions love § 8., hvori der tilføjes et nyt afsnit 6. 

”Forretningsudvalget bestemmer stedet for næste års ordinære møde og enkeltmandsturnering” 

 

 

Galten den 1. februar 2020 

 

Poul Jacobsen 

Formand 
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Nuværende paragraf 6., med den ønskede ændring gennemstreget. 

§ 6 Delegeretmødet 

Delegeretmødet er unionens højeste myndighed. 

Delegeretmødet afholdes ordinært hvert år i påsken i forbindelse med unionens årlige 

enkeltmandsturnering, samt ekstraordinært, når forretningsudvalget eller klubber, som 

repræsenterer mindst 10 % af det samlede stemmetal, forlanger det. Indvarsling ledsaget af 

dagsordenen foretages af forretningsudvalget enten gennem Skakbladet eller ved brev til klubberne 

med mindst 14 dages varsel. 

Adgang til delegeretmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har enhver person, der er 

indregistreret i unionen gennem en klub eller som personligt medlem eller netmedlem. 

Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub med mindst 8 medlemmer ved sin 

formand har så mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene kan ved skriftlig 

fuldmagt overdrage deres stemmeret til enhver anden i unionen indregistreret person. Det antal 

fuldmagtsstemmer for fremmede klubber, der afgives af en enkelt person, må ikke overstige 2 % af 

det samlede stemmetal, forhøjet til nærmeste hele tal. 

Medlemstallet opgøres på grundlag af juli kvartals totale indbetaling af kontingent og lægges til 

grund ved afstemninger på de følgende delegeretmøder. Klubber, der indmeldes efter den 30. 

september, har dog stemmeret med det antal medlemmer, hvormed de indmeldes. 

På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger 

regnskabet, der senest 14 dage forud skal være offentliggjort i Skakbladet eller på Unionens 

hjemmeside. Der foretages valg af de forretningsudvalgsmedlemmer og af det skaknævnsmedlem, 

der er på valg, af 3 suppleanter til skaknævnet, samt af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

Delegeretmødet fastsætter kontingentet og EMT-afgiften til unionen med virkning fra den 

efterfølgende 1. juli. Det behandler sådanne spørgsmål, om hvis forhandling senest den 1. februar 

er fremsat skriftlig anmodning af en stemmeberettiget eller et medlem af hovedbestyrelsen over for 

formanden. Det bestemmer stedet for næste års ordinære møde og enkeltmandsturnering. 

Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som efter dets skøn modarbejder 

unionens interesser. En eksklusion, der foretages af en hovedkreds i henhold til dens love, har først 

gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde. 

Forretningsudvalget udfærdiger et referat af delegeretmødets forhandlinger og beslutninger. 

Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter delegeretmødets afholdelse i Skakbladet eller ved 

udsendelse til klubberne. Indsigelse mod referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned efter 

offentliggørelsen og behandles under punktet “Godkendelse af delegeretmødets referat” på 

førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Nuværende paragraf 8 med den ønskede tilføjelse understreget som sidste afsnit. 

 

§ 8 Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget består af formanden, kassereren og 3 andre medlemmer. Valg gælder for 2 år 

ad gangen. I ulige år vælges formanden og et medlem, i lige år kassereren og 2 medlemmer. 

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 

Forretningsudvalget varetager under ansvar over for delegeretmødet og med respekt af de 

beføjelser, der er tillagt hovedbestyrelsen, den daglige ledelse af unionen. 

Unionen forpligtes ved underskrift af tre medlemmer af forretningsudvalget, hvoriblandt 

formanden eller kassereren. 

Forretningsudvalget er forpligtet til at give ethvert medlem af hovedbestyrelsen de oplysninger om 

sine aktiviteter, som han beder om. 

”Forretningsudvalget bestemmer stedet for de kommende års ordinære møder og 

enkeltmandsturneringer” 

 

 

 


