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Referat af hovedbestyrelsesmøde 

søndag den 14. juni 2020 

på Hotel Best Western i Fredericia  
opdateret 30/6-20 .    

 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 9. februar 2020  

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  

4. Forretningsudvalgets beretning  

5. Økonomi og regnskab  

6. Dansk Skaksalg 

7. Vilkår for tilskud til turneringer. 

8. FIDE-rating afgifter 

9. Corona situationen – udsættelser el. aflysninger af DSU-arrangementer. 

10. Online-skak – ny medlemskategori med nedsat kontingent. 

11. Forslag om online holdturnering  

12. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper 

13. Ny hjemmeside – skak.dk er teknisk forældet.  

14. GDPR-håndtering 

15. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument. 

16. Sag om ophavsretskrænkelse via holdturneringssystemet. 

17. Valg  

a. Repræsentation i FIDE og ECU 

b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 

c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 

d. Rating komiteen 

e. Dansk Skaksalg ApS’s bestyrelse 

f. Turneringskomite til divisionsturneringen 

g. Divisionsturneringsudvalg 

  

Fastlæggelse af mødedatoer frem til påsken 2021. 

18. Nyt fra hovedkredsene 

19. Eventuelt 
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Deltagere:  

FU-medlemmer:  Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO - Arild Rimestad (AR) og 

Jesper Scherling Fris (JF).  JF var ordstyrer og PGO referent.   

Hovedkredsrepræsentanter:  Peter Olsen, 1. HK (PO) – Niels Steen Larsen, 2. HK (NSL) – Mi-

chael V. Nielsen, 3. HK (MVN) – Karl Posselt, SJ-HK (KP) – Claus Andersen, 6. HK (CA) – Bjarne 

Sønderstrup, 7. HK (BS) – Per Rasmussen, 8. HK (PR) – Morten Fabrin, 9. HK (MF).   

Per Rasmussen deltog hjemmefra via Skype.  

**************************************************************************************************** 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt.  PJ bød velkommen til Bjarne Sønderstrup, som er ny repræsentant 

for 7. HK. 

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 9. februar 2020  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  

Der havde været to mailafstemninger siden sidste møde: 

a. Det blev vedtaget at placere DM i Svendborg i 2021.  13 stemte for (PJ, PGO, JSF, 

samt 2. HK, 3. HK, SJ-HK, 6. HK, 7. HK, 8. HK og 9. HK) 3 imod (1. HK), mens 1 

undlod at stemme (AR).  

b. Det blev også vedtaget at genåbne muligheden for netmedlemskab i DSU.  Her 

var der 10 stemmer for (PJ, PGO, JSF, 3. HK, SJ-HK, 6. HK, 7. HK og 9. HK), mens 5 

var imod (1. HK og 8. HK) og to undlod at stemme (2. HK og AR).  

  

4. Forretningsudvalgets beretning  

PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning, som her vedlægges som bilag.  Beretningen 

gav ikke anledning til bemærkninger (ud over et par smårettelser) og er vedlagt som bilag.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Økonomi og regnskab  

PGO gennemgik dette punkt, som blev opdelt i 4 underpunkter:  

a. Regnskab for 2019 

Regnskabstallene blev i begyndelsen af maj udsendt til HB-medlemmerne og offentliggjort på 

www.skak.dk. Den officielle fremlæggelse finder først sted på det udsatte delegeretmøde senere 

på året.  Regnskabet viser kort fortalt et beskedent underskud på 18.656,50 kr., primært be-

grundet i lavere aktivitet end forventet.  
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b. Regnskab for imagekampagnen i 2018-19 

Der var tale om et forsinket regnskab på tværs af de to regnskabsår 2018 og 2019, som tidli-

gere havde været efterlyst.  Den samlede udgift til den egentlige imagekampagne udgjorde 

641.931 kr., hvilket var 83.931 kr. mere end de umiddelbart budgetterede 558.000 kr.  Punk-

tet gav også anledning til en evaluering af imagekampagnens effekt, og det blev foreslået 

fremover at afsætte et årligt beløb på fx 100.000 kr. i budgettet til initiativer til forbedring af 

image m.v. i en pulje, som klubber så kan sende ansøgninger til.  Dette emne tages op på et se-

nere møde.  

 

c. Regnskab for U-NM i februar 2020 

Tallene viste, at bruttoudgiften til arrangementet var 287.716 kr.  Heraf blev 119.000 kr. dæk-

ket af deltagernes egenbetaling, hvorved DSU`s nettoudgift udgjorde 168.716 kr.  I budgettet 

var der afsat en beløbsramme på 190.000 kr.  Punktet gav ikke anledning til spørgsmål. 

 

d. Status og økonomi i forbindelse med overførsler af enkeltmedlemmer til 

hovedkredsene pr. 1. juli 2020 

Der var pr. 11/6-20 146 enkeltmedlemmer i kartoteket, heraf 11, som bor i udlandet og som 

foreslås at forblive under DSU`s centrale administration.  Deres status skal nu gennemgås indi-

viduelt, dels hvad angår kontingent og dels hvilken hovedkreds de geografisk hører til. Post-

numrene vil her blive brugt som kriterium.  

Samtidig vil den aftalte kontingentandel på 20 kr. pr. kvartal pr. enkeltmedlem blive overført 

fra DSU til hovedkredsene for perioden fra 1/1-18 og frem til overførslen.  For DSU vil det dreje 

sig om et samlet beløb på ca. 30.000 kr.   

PGO foreslog, at man af praktiske grunde laver afregningen på baggrund af det aktuelle antal 

medlemmer, selv om tallet kan have svinget i perioden. Der var ingen bemærkninger til denne 

praksis, som vil blive meddelt hovedkredskassererne sammen med overførslen.   

NB :  FU er efter HB-mødet nået frem til, at en udsættelse af skæringsdatoen til 1/10 er mere 

hensigtsmæssig. Begrundelsen er dels at kontingentperioden for de fleste enkeltmedlemmer er 

fra 1/10 til 30/9, og dels at en udsættelse giver mulighed for en yderligere rykker til de medlem-

mer, der ikke har betalt for 2020 før overførslen.  Hvis der ikke kommer indsigelser senest ??, vil 

1/10-20 derfor blive skæringsdag for både overførsel og afregning.  

 

6. Dansk Skaksalg 

PJ gav udenfor referat en generel og fortrolig orientering om den aktuelle status for Dansk 

Skaksalg.  Hvad angår økonomien, havde HB modtaget foreløbige regnskabstal for 2019 og en 

status for 2020.   Dansk Skaksalg har været igennem en svær periode først med lukning i 4 

måneder i 2019 pga. flytning fra Ringe til Malling og personaleudskiftning og er nu i 2020 ud-

sat for aflysning/udsættelse af både DM og senere Xtracon Cup, hvor der plejer at komme en 

del omsætning.  Med forbehold for at regnskabstallene endnu ikke var endelige og revideret, 

så tallene umiddelbart positive ud.  Det blev nævnt, at det var uheldigt, at regnskabstallene 

endnu ikke forelå, og der blev stillet enkelte spørgsmål, bl.a. til om den nuværende ungdoms-

instruktørstøtte er hensigtsmæssig på længere sigt – men ikke draget nogle konklusioner.  
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Dansk Skaksalgs økonomi vil blive et vigtigt punkt igen på det kommende HB-møde i august, 

hvor det reviderede årsregnskab forventes at foreligge. 

 

7. Vilkår for tilskud til turneringer 

PJ lagde op til en foreløbig drøftelse af en lempelse af de nuværende vilkår for turnerings-

støtte.  Formålet var at sondere HB`s holdning til fremover at give turneringsstøtte ud fra 

mere ”bredde” kriterier end hidtil, sådan at også andre turneringer end GM-turneringer vil 

kunne komme i betragtning.  Det blev besluttet, at FU skulle udarbejde et mere konkret for-

slag til fremlæggelse på næste HB-møde.  

 

8. FIDE-rating afgifter 

PJ orienterede om status i den stadig verserende sag om DSU`s fremtidige betaling af FIDE-

rating-afgifter.  Desværre ser det ikke ud til. at FIDE kongressens beslutning om en mindre be-

taling for de såkaldte ”Round Robin”/alle-mod-alle-turneringer kan accepteres af den nye 

FIDE¨-ledelse.  Det må derfor forventes, at DSU fremover skal betale væsentligt mere til FIDE, 

og det vil i så fald blive nødvendigt at drøfte om merudgiften ved ”alle-mod-alle-turneringer” 

skal opkræves fra de arrangerende klubber.  I forlængelse heraf vil spørgsmålet om fravalg af 

FIDE-rating, specielt i de lavere klasser, også blive aktuelt.  En eventuel forhøjelse af den nu-

værende ratingafgift på 30 kr. pr. deltager skal i givet fald vedtages på et delegeretmøde. Det 

blev desuden besluttet, at FU skulle forfatte og udsende en grundigere vejledning om bereg-

ning af FIDE-ratingafgift, så klubberne kan træffe beslutninger om billigere turneringsformer.   

 

9. Corona-situationen – udsættelser eller aflysninger af DSU-arrangementer 

Corona-situationen havde gjort det nødvendigt at udsætte en række arrangementer i foråret, 

men med den igangværende genåbning var det nu naturligt at tage spørgsmålet om udsæt-

telse eller aflysning op til vurdering. 

I den forbindelse blev følgende besluttet:    

 

Xtracon Skakligaen afsluttes i weekenden 5.-6. september.  Det er efter mødet blevet ende-
ligt afklaret, at afslutningen bliver afholdt i Skanderborg.   
 

• DM 2020 afvikles på Hotel Svendborg fra den 9. oktober til den 18. oktober med føl-
gende program:  
LH-klassen starter fredag den 9. til og med lørdag den 17. (evt. omkamp 18. oktober). 
Kandidatklassen spiller mandag den 12. til og med søndag 18. 
Andre klasser spiller fra mandag den 12. til og med fredag 16. 

Disse datoer er valgt for at give plads til Odense-mesterskaberne i weekenden 9-11/10 og en 
turnering i Esbjerg i weekenden 16-18/10.  

• DM i Lynskak afholdes ikke i år. 
• Delegeretmødet afholdes lørdag den 17. oktober kl. 13:00. Fristen for indsendelse af 

forslag til behandling her rykkes til 1. august. Forslag, som allerede er indsendt, fast-
holdes medmindre en forslagsstiller skriftligt anmoder om at få forslaget trukket. 
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Efter delegeretmødet afholdes en kort reception for forhåbentlig at hylde en nykåret dan-
marksmester. Der bliver i år ikke nogen stævnefest.   
 
DM i hurtigskak bliver aflyst.  Det samme gælder Pokalfinalestævnet.  I begge tilfælde er 
årsagerne dels hensynet til sikkerhed i forbindelse med Covid-19-situationen og dels at DSU`s 
turneringer ikke skulle dominere for meget i efteråret, så der ikke bliver plads til klubbernes – 
ofte traditionsrige – egne turneringer.   
  
Nordisk Mesterskab for ungdomshold aflyses helt, primært fordi vi ikke kan få nogen sik-
kerhed for nogle af de udenlandske deltageres adgang til at komme til Danmark og spille.  
  
De nævnte beslutninger blev umiddelbart efter HB-mødet offentliggjort på www.skak.dk.  

10. Online-skak – ny medlemskategori med nedsat kontingent 

Som nævnt under pkt. 3 har forslaget om oprettelse af en ny medlemskategori – foranlediget 

af Corona-situationen - været taget op og gjort til genstand for en mailafstemning.  Det viste 

sig bagefter, at beslutningen kolliderede med en tidligere delegeretmødebeslutning, hvor et 

større kontingent var blevet fastsat.  Der har siden indførelsen været op til 42 medlemmer af 

netmedlemskategorien, men aktuelt er der ingen medlemmer i denne kategori.  

HB konstaterede, at man kan ændre i rettigheder og vilkår for netmedlemsskab, så det tilpas-

ses ønsket om udelukkende online-skak, hvorfor der skal indstilles til Delegeretmøde-beslut-

ning at kontingentet for netmedlemskab sættes til kr. 200 for alle alderskategorier. 

 

 

11. Forslag om online holdturnering  

Der var fremsendt og udsendt et konkret forslag fra Mads Boe om oprettelse af en sådan tur-

nering.  Forslaget gav naturligt nok anledning til en del spørgsmål, bl.a. om spilletidspunkt og 

afhængigheden af at initiativtagerne ville blive ved med at være aktive.  Det blev også nævnt 

fra et par hovedkredsrepræsentanter, at det kunne være et problem at mobilisere den nød-

vendige gejst, når man ikke selv brænder for on-line-skak. 

Forslaget sættes i værk nu som forsøg – og vil så løbende blive evalueret.  Der blev i den for-

bindelse nedsat et udvalg bestående af Arild Rimestad, Jacob Carstensen, Victor Haarmark og 

Mads Boe til at komme med mere generelle retningslinier til brug fremover, og DSU er indstil-

let på at støtte turneringerne i form af tilskud til præmier i et nærmere aftalt omfang.  

 

12. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper 

Det fremsendte forslag blev drøftet og godkendt som grundlag for det videre arbejde.  Da 

Xtracon Skakligaen for sæson 2019/20 endnu ikke er afsluttet og op- og nedrykning derfor 

kun delvist er på plads, er der p.t. stadig usikkerhed om sammensætningen af grupperne.  Ud-

valget arbejder videre og konkretiserer forslaget, når den nøjagtige gruppesammensætning 

kendes efter Xtracon Skakligaens afslutning den 5-6. september.   Det blev samtidig vedtaget 

at nedsætte klubbernes indsigelsesfrist til én uge.  
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13. Ny hjemmeside – skak.dk er teknisk forældet 

Emnet har tidligere været på dagsorden i HB, og PJ gjorde opmærksom på, at det nu var på 

høje tid med et konkret initiativ.  Claus Marcussen og Michael Nielsen fra Cheta vil blive ind-

draget i arbejdet.  Desuden er det planen at inddrage en layout- og designkyndig person i ar-

bejdet.   PJ orienterede desuden om DSU`s fremtidige planer mht. hosting, og der var tilslut-

ning til de foreslåede initiativer.  

Spørgsmålet om hvorvidt de 8 hovedkredses hjemmesider skal være en del af en fælles løs-

ning mhp.  at opnå ensartethed blev drøftet.  Der var delte meninger om emnet, og der blev 

ikke taget nogen endelig beslutning på dette punkt.  

 

14.  GDPR-håndtering 

PJ orienterede om, at han i forbindelse med den omtalte aktuelle klagesag er blevet gjort op-

mærksom på, at der er behov for at få præciseret DSU`s nuværende regler for GDPR-håndte-

ring.  Dette arbejde har derfor høj prioritet i FU i den kommende tid.  CA gjorde i den forbin-

delse opmærksom på et par relevante links, som kunne være en hjælp i dette arbejde.  

 

15. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument 

Der var fuld tilslutning til FUs forslag om at sætte gang i en højst tiltrængt opdatering.  Vagn 

Lauritzen har tidligere leveret et oplæg og er indforstået med at være primus motor i dette ar-

bejde.  HB var også indforstået med at DSU om nødvendigt køber sig til hjælp til opsætning og 

konvertering af håndbogen til et elektronisk dokument.  

 

16.  Sag om ophavsretskrænkelse via holdturneringssystemet. 

KP orienterede om sagen, der kort fortalt handler om at en holdturneringsleder uforvarende 

var kommet til at anvende et billede på en hovedkreds` turnering på www.holdskak.skak.dk 

uden at have tilladelse fra fotografen. Sagen var heldigvis blevet løst i mindelighed, med et re-

duceret erstatningsbeløb som resultat.  Den var primært sat på HB-mødets dagsorden for at 

gøre ledere og spillere opmærksom på problematikken med ophavsrettigheder, så man ikke 

laver den samme fejl igen.  

 

17. Valg  

a. Repræsentation i FIDE og ECU 

b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 

c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 

Traditionen for at DSU`s formand repræsenterer forbundet i disse organisationer blev 

fulgt, så PJ blev genvalgt til disse poster.  

d. Rating komiteen 

De 3 nuværende medlemmer Per Rasmussen, Aage Olsen og Tom Petri Petersen blev genvalgt.  

e. Dansk Skaksalg ApS’s bestyrelse 

Tim Bjerre blev genvalgt som formand, og Claus Andersen og Rasmus Skytte blev nyvalgt.  

f. Turneringskomite til divisionsturneringen 

De 3 nuværende medlemmer Lars Johansen, Michael W. Nielsen og Kenneth Varberg blev alle 

genvalgt. 
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g. Divisionsturneringsudvalg 

Peter Olsen, Jesper Scherling Fris og Leif Hamborg blev alle genvalgt 

 

Fastlæggelse af mødedatoer frem til påsken 2021  

Det blev vedtaget at afholde 4 HB-møder på følgende datoer:    

• søndag den 30/8-20 

• søndag den 15/11-20 

• søndag den 14/2-21 

• Langfredag, den 2/4-21  

Et af møderne (formentlig november-mødet) bliver muligvis udvidet til et todagesmøde. 

FU tilrettelægger sin mødeplan i forhold til planen for HB-møderne.  

Der afholdes IKKE HB-møde forud for det udsatte delegeretmøde den 17/10-20.  

 

18. Nyt fra hovedkredsene 

Der henvises til det vedlagte bilag.  

 

19. Eventuelt 

CA efterlyste et svar på en tidligere fremsendt henvendelse fra Skanderborg Skakklub om 

eventuel afholdelse af DM i 2023 i anledning af klubbens 100 års-jubilæum.  Det blev vedtaget 

at bede Skanderborg konkretisere sin ansøgning, bl.a. mht.  spillested, hvor det vil være et 

krav, at der spilles på et hotel, hvor deltagerne også kan overnatte.  Ansøgningen vil derefter 

blive behandlet i sammenhæng med FU`s generelle ønske om at lave langtidsaftaler med ho-

teller om placering af de fremtidige DM-arrangementer. 

 

PJ sluttede af med at sige tak til medlemmerne for et konstruktivt møde. Det blev også konsta-

teret, at PR`s deltagelse via Skype og en konferencehøjtaler havde fungeret fint.   

  


