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Nedlæggelse af Dansk Skaksalg 

1.1.10.  Dansk Skaksalg  

Dansk Skak Union forhandler skakmateriel, brikker, brætter, bøger, tryksager, skakcomputere m.v. 
til rimelige priser gennem sin egen forretning, Dansk Skaksalg ApS, der indgår i Dansk Skak Unions 
regnskab. Skaksalget findes på internettet under www.skaksalg.dk  

1.3. Love for Dansk Skak Union  

… 

§3 Virkemidler   

For at virkeliggøre ovennævnte formål kommer følgende virkemidler særligt i betragtning:  

1. Afholdelse af enkeltmands-, hold- og korrespondanceturneringer.  
2. Medlemskab af Fédération Internationale des Échecs (FIDE), Nordisk Skakforbund og International 

Correspondance Chess Federation (ICCF) og deltagelse i turneringer arrangeret af disse.  
3. Udgivelse af et obligatorisk medlemsblad, Skakbladet.  
4. Udgivelse af en klubfortegnelse/almanak.  
5. Afholdelse af kurser.  
6. Salg af skakartikler.  

 
Ændres til: 

1.1.10.  Udgået  

samt 

For at virkeliggøre ovennævnte formål kommer følgende virkemidler særligt i betragtning:  

1. Afholdelse af enkeltmands-, hold- og korrespondanceturneringer.  
2. Medlemskab af Fédération Internationale des Échecs (FIDE), Nordisk Skakforbund og International 

Correspondance Chess Federation (ICCF) og deltagelse i turneringer arrangeret af disse.  
3. Udgivelse af et obligatorisk medlemsblad, Skakbladet.  
4. Udgivelse af en klubfortegnelse/almanak.  
5. Afholdelse af kurser.  
6. Salg af skakartikler.  

 
 
  



Argumenter for dette skridt:  
 
DSU’s 2 vigtigste opgaver er at få stoppet medlemstilbagegangen og at få styr på sin økonomi. 
Det er svære opgaver, hvor Dansk Skaksalg ikke er en hjælp men snarere en økonomisk byrde 
og tidsrøver, og noget som tiden er løbet fra.  
 
Man kan sige at Dansk Skaksalg er den danske skakverdens svar på ”Damernes magasin”, med 
den forskel at det ikke er dårlig ledelse nødvendigvis, der er årsagen til problemerne, men at 
tiden simpelthen er løbet fra den model for lang tid siden. Dansk Skaksalg giver ikke noget 
eller meget lidt på bundlinjen, og der er brugt ufatteligt meget tid på at flytte materiel fra den 
ene administrator til den næste og forsøge at redde forretningen – tid der kunne være brugt 
bedre, langt bedre! Det bør stoppe nu. Materiel og bøger kan anskaffes til konkurrence priser 
andre steder og med OK service. 
 

Hvordan har det set ud med økonomiske resultater for Dansk 
Skaksalg? 
 
2002, resultat 15.431 DKK, varebeholdning 564.000 DKK, egenkapital 357.207 DKK 
2003, resultat 24.000 DKK, egenkapital 357.207 DKK 
2004, resultat 6.000 DKK, egenkapital 357.207 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2005, resultat -48.000 DKK, egenkapital 309.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2006, resultat -43.000 DKK, egenkapital 266.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2007, resultat -4.000 DKK (men engangsindtægt på 30 tkr), egenkapital 262.000 DKK, ”ikke 
tilfredsstillende” 
2008, resultat -107.000 DKK, egenkapital 155.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2009, resultat -19.000 DKK, egenkapital 136.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2010, resultat -44.991 DKK, egenkapital 91.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2011, resultat -181.489 DKK, egenkapital ?? DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2012, resultat -54.206 DKK, egenkapital ?? DKK, ”ikke tilfredsstillende” + dropper revisor 
2013, resultat 18.157 DKK, egenkapital 136.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
 
Her opgives at lave et selvstændigt regnskab for Dansk Skaksalg (?) Nu er det en del af DSU’s 
regnskab, hvilket må belaste kassereren!!! 
 
2014, resultat 17.803 DKK 
2015, resultat 18.640 DKK 
2016, resultat 17.000 DKK 
2017, resultat -2.367 DKK + nedskrivning af egenkapital med 11.599,13 
2018, resultat ??? DKK, men egenkapitalen er nedskrevet med > 100.000 DKK 
 
Tallene siger nok.  
  



Hvordan med tidsrøveri og hemmelighedskræmmeri?  
 
Udpluk fra 2019 Hovedbestyrelsesmøder: 

Skaksalget har bedt om foretræde for HB på førstkommende møde. Der er, under det nuværende 
setup, ikke tilstrækkelig omsætning til at skabe rentabel drift. Sker der ingen ændring ender Dansk 
Skaksalg med at måtte lukke. Se nærmere på særskilt bilag med oplæg fra Skaksalgets bestyrelse. 
Jeg har møde med Tim Bjerre onsdag, og det kan muligvis resultere i et supplerende bilag, men 
ellers bliver der lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til bestyrelsesformanden og den daglige 
leder på søndagens HB møde.  

6. Dansk Skaksalg ApS  

Tim Bjerre og Mikael Rask fra Dansk Skaksalg ApS redegjorde for status i Dansk Skaksalg ApS. 
Punktet er i øvrigt undtaget fra referat, jfr. beslutning i HB.  

FU ser sig pt ikke i stand til at være udfarende i forhold til sponsorarbejdet på grund af det nuvæ- 
rende arbejdspres. (bemærk at FU har nok at lave, og det er derfor at forhindringer som Dansk 
Skaksalg skal væk). 

3. Dansk Skaksalg ApS  

Tim Bjerre gennemgik det udsendte oplæg. 
Der var enighed i HB om at følge Dansk Skaksalgs bestyrelses indstillinger/oplæg.  

Men det får vi intet kendskab til. Hvorfor? 

PJ og AO orienterede om status i skaksalget. (dette bliver ikke refereret)  

PJ orienterede om behovet for en støttefunktion til regnskabet for Dansk Skak Union. Dette vil for- 
mentlig kunne kombineres med skaksalgets videre drift.  

Augustmødet – er der tale om at rekonstruere hjemmeside (for Dansk Skaksalg), man har 
meget på lager og alle mulige dårligdomme.  Alt sammen kræver det frivillig eller lønnet 
arbejdskraft. NEJ – stop nu.  

 
Alternativ forretningsmodel  
Rundekort og andet – her kunne DSU lave en indkøbsaftale, som klubberne kan henvise til, og 
så selv købe materiellet.  
 
P.S. (udgives klubfortegnelse/almanak stadig?) 
  

  


