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Information om referatformen.
Referatet er i videst muligt omfang udfærdiget som en fuldstændig gennemgang af dels hvad der passerede dels en så præcis som
mulig gengivelse af hvad der blev sagt fra talerstolen. I ganske få tilfælde er der korrigeret for sprogblomster og fortalelser, ligesom
enkelte bemærkninger kan være udeladt, da de ingen relevans havde til de emner som blev behandlet. Med hensyn til formandens
gennemgang af den resultatmæssige del af beretningen, er her i referatet medtaget den fulde skriftlige gennemgang, og ikke blot
de udvalgte som formanden nævnte fra talerstolen. Gennemgangen af hæderstegn og initiativpris modtagere er ligeledes i form af
det fulde skriftlige omfang som HB godkendte på møde Langfredag, og ikke blot de udvalgte som var til stede og blev hyldet på
delegeretmødet.

Lars-Henrik Bech Hansen bød velkommen til mødet med ønsket om et godt, stille og roligt møde
og startede med at anmode forsamlingen om at mindes følgende medlemmer, der var gået bort
siden sidste års møde:
Per Pedersen, Thy Skakklub, Eilif Mæng Herning Skakklub, John Sørensen, Bornholm Skakklub, Jens
Flemming Kristiansen, Skørping Skakklub, Bent Jensen, Viby Skakklub, Frode Sørensen, Skakklubben Rokaden, Erik Henning Rasmussen, Skanderborg, Jan N. Christensen, Enkeltmedlem, Henning
Poulsen, Hinnerup Skakklub, Jan Sørensen, Nr. Snede Skakklub, Bjarne Leth, Springeren Kolding,
Ragnar Hansen, Esbjerg Skakforening, Jens Peter Møller, Læseforeningens Skakklub, Ole E. Pedersen, Midtfyns Skakklub, Viggo Christensen, Odense Skakklub, Thomas Rohde, Sorø Skakklub, Hans
Pedersen, Maribo Skakklub, Mogens Jensen, Præstø Skakklub, Poul Busk Sørensen, Damhus Skakklub, Hugo Petersen, Skakklubben K41, Jørgen Als, Herlev Skakklub, Frank Marsengo, GSF-Caisa,
John Eschel Jønsson, GSF-Caisa, Jens Bager, Damhus Skakklub, Jan Petersen, Lyngby-Virum Skakklub, Torben Kjeldsen, Nørrebro Skakklub og Leif Jensen, Tølløse Skakklub.

1. valg af dirigent
Formanden forslog Steen Juul Mortensen som dirigent. Steen Juul Mortensen blev valgt uden
modkandidater.
Steen Juul Mortensen takkede for valget og gennemgik formalia, herunder blandt andet at delegeretmødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. Det blev også konstateret, at der var
2035 stemmer ud af 4099 mulige tilstede ved mødet.
Aksel Hansen fra Holstebro Skakklub og Bjarne Sønderstrup fra Aalborg Skakforening blev valgt
som stemmetællere.

2. Formandens beretning
Formanden, Lars-Henrik Bech Hansen startede med at bemærke, at det gik bedst for ham ved at
sidde ned, så derfor foretrak han af afgive beretningen siddende. Endvidere er beretningen traditionelt opdelt i 3 dele: en resultatmæssigt del, overrækkelse af hæderstegn og initiativpræmier og
endelig en organisatoriske del.

Resultater:
Oplæsningen af resultater fra turneringer i indland og udland fra det forløbne år vil her på mødet
være begrænset til årets allervigtigste og herunder de officielle Danmarksmesterskaber. En samlet
liste med alle årets resultater vil blive lagt på Dansk Skak Unions hjemmeside www.skak.dk.
DM 2014

GM Allan Stig Rasmussen vandt DM 2014. For tredje gang kunne GM Allan Stig Rasmussen kalde
sig Danmarksmester. Ved DM i Rebild var Allan Stig ganske suveræn og vandt med 1 points forspring.
Pokalmesterskabet 2014
Den københavnske klub Philidor genvandt Pokalen i Eliterækken med et forspring på 2 point til
Skanderborg.
OL i Tromsø
Det blev syvende seedede Kina, der løb med guldet ved OL i skak i Tromsø i Norge. Danmark endte
som nummer 61 af de 177 deltagende hold mod en forhåndsseedning som nummer 40. Den bedste danske individuelle præstation stod Jakob Vang Glud for med scoren 7½ af 9 og en ratingpræstation på 2615.
I kvinde OL vandt Rusland for tredje gang i træk. Det danske kvindelandshold blev nummer 52, lidt
bedre end seedningen som nummer 56. De bedste danskere individuelt blev Sandra de Blecourt
med 5½ af 10 og Thomine Stolberg–Rohr med 5 af 9.
U-mesterskabet for ungdom
I EU-mesterskabet for ungdom i Mureck, Østrig i år deltog 14 lande, men kun to spillere fra Danmark. Johan Møller Ochsner i U13 (scorede 4 point af 9) og Oskar Koch-Müller i U11 (scorede 2
point).
DM i hurtigskak for seniorer 2014
For første gang skulle der findes danmarksmestre i to grupper. I 50+ gruppen var IM Jens Ove Fries
Nielsen helt suveræn og vandt alle otte partier. I 65+ klassen vandt FM Jørn Sloth med 6½ af 8.
Simon Bekker–Jensen vandt i Skovbo
IM Simon Bekker–Jensen vandt Skovbo GM 2014 med 7 af 9. Simon Bekker-Jensen var præstationsmæssigt tæt på en GM norm, men mødte ikke tilstrækkeligt med stormestre undervejs.
Europa Cuppen 2014
SOCAR Azerbaijan vandt Europa Cuppen i Bilbao i Spanien. Brønshøj var eneste deltagende danske
hold og endte som nummer 23, selvom seedningen kun sagde nummer 41. Thorbjørn Bromann
scorede 5 af 6 på førstebrættet. Thorbjørn Bromanns præstationsrating var den femte bedste i
hele turneringen med 2747. Det havde været rigeligt til en GM–norm, hvis han havde spillet alle 7
runder; men der skulle også være tid til at se Bilbao, så det blev til en enkelt oversidderrunde.

Mads Andersen stillede op for tyske Solingen, der endte som nummer 5. Mads scorede imponerende 6 af 7 med en præstationsrating på 2670, men desværre mødte han ikke stormestre nok til
at score sin sidste GM–norm.
DM i Hurtigskak 2014
Jackie Andersen vandt DM i hurtigskak i Skanderborg med 6 af 7, men måtte dog ud i lynskakomkamp med
FM Bjørn Møller Ochsner om titlen. I lynskakomkampen vandt Jackie Andersen 2 - 0.
Ungdomsdanmarksmestre 2014
I første weekend af oktober blev der fundet syv nye Ungdomsdanmarksmestre ved stævnet i Skanderborg:
U-18: Rasmus Thøgersen, Skive
U-16: Mikkel Manosri Jacobsen, BMS
U-14: Bjarke Hautop Kristensen, Sorø
U-12: Nicolai Kistrup, BMS
U-10: Jonas Bjerre, Skanderborg
U-08: Albert Mechlenburg Møller, Frem
Og i pigerækken:
P-12: Lotte Zsigri Dyndgaard, Nørrebro Skakklub

Ungdoms-VM 2014
U-VM blev afholdt i Durban i Sydafrika. Danmark var repræsenteret ved Viktor Haarmark Nielsen
fra ØBRO Skakforening. Viktor blev nummer 36 og vandt 46 ratingpoint.
Ungdoms-EM 2014 i Georgien
Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen, Thomas Søndergaard Thybo, Sophus Mechlenburg Møller, Bjarke Hautorp
Kristensen, Ellen Fredericia Nilssen, Jesper Søndergaard Thybo, Bjarke Vangsgaard, Freja Vangsgaard, Rasmus Thøgersen og Ellen Kakulidis var de danske deltagere. Bedste resultat fik Jonas Bjerre med en 16.
plads.
Senior VM 2014
GM Zurab Sturua blev Seniorverdensmester i 50+ gruppen. GM Jens Kristiansen blev nummer 13 efter at
have været med fremme de første 7 runder. I 65+ klassen vandt GM Anatoly Vaisser, Jens Kølbæk blev en
flot nummer 15. I kvindeklassen vandt WIM Svetlana Mednikova. Margarita Baliuniene fra Evans blev
nummer 19.
Ungdoms OL 2014
Danmark havde et hold med ved ungdoms OL i Ungarn. Danmark sluttede på en 33. plads, lidt under startseedningen som nr. 25.
Årets Skakspiller 2014

Det blev stormester Jakob Vang Glud, der løb med titlen ”Årets Skakspiller 2014”. 26-årige Jakob Vang Glud
vandt Sveins 7. minneturnering i Oslo i juni måned. Det blev samtidig hans tredje stormesternorm, så han
efterfølgende kunne udnævnes til Danmarks kun 13. stormester nogensinde.

Senior DM 2015
FM Jørn Sloth vandt Danmarksmesterskabet for seniorer i 65+ klassen. GM Jørn Sloth vandt også
mesterskabet i 2014, da aldersgruppen hed 60+. Og Per Stentebjerg-Hansen vandt DM i den ny
klasse: 50+ klassen.
NM for Ungdom 2015
Jonas Bjerre fra Skanderborg blev en overbevisende Nordisk Mester ved stævnet i slutningen af
februar i Klaksvik på Færøerne.
Og Danmark vandt holdkonkurrencen i en jævnbyrdig turnering, hvor man lægger de enkelte spilleres score sammen for det enkelte land.
Senior VM for hold 2015
Danmarks førstebræt ved Senior VM for hold i 50+ klassen, Kåre Hove Kristensen, scorede 6 af 9
og opnåede dermed sin første IM-norm. En uge efter scorede Kåre så sin 2. IM-norm i Skakligaen.
Slovakiet vandt foran Tyskland og med de engelske favoritter på 3. pladsen. Danmark endte midt i
feltet.
I 65+ klassen var Rusland helt suveræne og vandt alle 9 kampe.
Skanderborg vandt XtraCon-Skakligaen
Sidste års sølvvinder fra Skanderborg vandt Danmarks bedste skakrække, XtraCon-Skakligaen, med
3 points forspring til sidste års vinder, Brønshøj. Jetsmark vandt bronze.
EM 2015
EM 2015 i Jerusalem blev vundet af GM Evgeniy Najer (2634) fra Rusland med 8½ af 11. Bedste
dansker blev IM Mads Andersen med 6 point. GM Sune Berg Hansen løb ind i to nederlag i de sidste to runder og endte på 5½ point.
Hæderstegn
1. Hovedkreds: Finn Bonnez, Nørrebro Skakklub
Finn blev valgt som kasserer i det daværende KS (Kbh. Skakf.) i foråret 1987 og har været
kasserer i alle årene siden. Finn har udover kasser jobbet været medredaktør på klubladet,
aktiv i indretning af nye spillelokaler samt administrator af lokaler. Finn var medarrangør af
KS-sommerskakturneringer 1994-1998. Disse omfattede foruden mester og basisgrupper bl.a.

en IM-turnering og 3 GM-turneringer. Den forudgående planlægning med invitationer og indkvartering til udenlandske spillere sørgede Finn for. Derudover medarrangør af et hav af emtog hurtigskakturneringer. Det gamle KS havde især i perioden 1988-2003 et meget højt aktivitetsniveau. Noget som heldigvis fortsætter i Nørrebro Skakklub (tidl. KS og AS04) hvor der
alene de sidste år er afholdt 4-6 årlige emt-er plus 3-4 hurtigskakturneringer. Finn har været
med til at organisere en række pr-arrangementer gennem tiden. Simultanmatch mod GM Nick
de Firmian i Nordvestkvarteret, Simultanmatch mod Humpy Koneru, Indre by medborgerhus,
deltagelse i kulturfestival på Fisketorvet og udendørsskak med store brikker foran Nørrebro
Bycenter.
2. Hovedkreds Lars Åman Jensen
Lars Åman Jensenbegyndte at spille skak som 11-årig i 1975. Siden har Holbæk Skakklub stort
set været hans andet hjem hver tirsdag aften.
I april 1982 blev Lars Åman Jensen valgt til kasserer i Holbæk Skakklub og har varetaget
hvervet siden med flid og akkuratesse. I alle årene siden har der med Lars Åman Jensen som
kasserer været penge i kassen, regnskaber er blevet aflagt uden bemærkninger, indbetalinger
modtages med et smil og udbetalinger foretages korrekt. Og Lars er glad for at være kasserer:
”Det har været et nemt job. Jeg synes ikke, det er så besværligt at være kasserer”, sagde han til
det lokale dagblad i anledning af de første 25 år som kasserer. Det hører selvfølgelig med til
historien, at Lars udover at være kasserer også er en meget aktiv spiller, og at han i tidens løb
har været turneringsarrangør, holdleder og dommer. Lars er venligheden selv og et uselvisk
menneske, der gør en stor indsats og er en solid støtte i klubben.
3. Hovedkreds: Jørn Moestrup, Læseforeningen
Jørn Moestrup har i en menneskealder været en markant skikkelse i det fynske skakliv. I de
første mange år var Moestrup udelukkende kendt som en stærk spiller, men efter at han var
gået på pension, lod han sig i 2006 vælge som formand for sin klub Læseforeningen - en post
han bestred frem til 2013. I den periode var Moestrup primus motor, da Læseforeningen flere
år i træk var vært for DM for seniorer, ligesom hans klub også stod for afviklingen af DM i hurtigskak 2011. I 2012 blev Moestrup indvalgt i Fyns Skak Unions Forretningsudvalg, hvor han
har siddet siden. Her er den snart 80-årige hæderstegnmodtager med sin humoristiske tilgang
til tingene og et glimt i øjet altid leveringsdygtig i velinformerede og intelligente indlæg, det
være sig om organisatoriske eller andre emner.
4. Hovedkreds: Gert Jöhnk
Gert Jönk har været medlem i Haderslev, siden han var skoleskakspiller. Han har siddet på
forskellige poster i bestyrelsen i mange år og er ham, som altid træder til, når der er brug for
det. Han er p.t. klubbens formand, revisor i hovedkredsen og holdleder for sit mesterrækkehold, og han viger heller ikke tilbage for at passe kantinen, når det er det, der er brug for eller
hjælpe til ved et skoleskakstævne. Der er bredde i hans aktiviteter!.Gert har endvidere evnen
til at tage sig af hvert enkelt medlem, når det behøves, og at få eventuelle problemer løst uden
de store armbevægelser. Gert er en stærk spiller og så godt som altid til rådighed for sit hold
og for klubben både ved officielle som ved mindre officielle lejligheder. Et eksempel til efterfølgelse og en værdig modtager af hæderstegnet.

5. Hovedkreds: Bent Ebbesen, Fredericia Skakforening
Hovedkredsen indstiller Bent Ebbesen, Fredericia Skakforening. Bent trækker sig ved årets
generalforsamling, efter at have udført kasserer-hvervet gennem 18 år. Alle årene har været
præget af stor omhu og præcision i jobbet, ligesom han har haft stor medvirken i vores IM
turneringer.
6. Hovedkreds: Kjeld Outzen, Hadsten Skakklub
har været medlem af klubben siden 1.10.1987 og 1-2 år efter blev han kasserer. Han har bestridt posten upåklageligt siden i mere end 25 år. Kjeld Outzen har altid følt et stort ansvar for
klubbens ve og vel og hjulpet til i det almindelige bestyrelsesarbejde, ligesom han har været
primus motor i forbindelse med klubbens traditionelle udendørsmesterskab ved Lilleå markedet.
7. Hovedkreds: Allan Eriksen, Sæby
Allan er en meget aktiv skakorganisator. Han har været formand i Tranum Skakklub og bestyrelsesmedlem i Nørresundby Skakklub og turneringsleder i en række turneringer i forskellige
klubber. Han er altid klar til at yde en indsats, hvor der er brug for det. Desuden en aktiv debattør omkring regler mm.
8. Hovedkreds: Kasper Wilken Damm, Furesø Skakklub
Kasper Wilken Damm blev indvalgt i bestyrelsen i 8 Hovedkreds i 1999, i første omgang bestred han sekretær posten, og fra 2006 som formand, indtil han i 2011 valgte at stoppe som
formand, for bl.a. at få mere tid på familien. Kasper var i sine 12 år i hovedkredsens bestyrelse, har han været en vigtig brik i at få tingene til at fungere, Kasper var aldrig bange for at sige
sin mening, og kæmpe for hvad han troede på.
9. Hovedkreds: Jens C. Grud Sørensen, Thy Skakklub
Jens Grud Sørensen tildeles DSUs hæderstegn for sit mangeårige virke med at sikre skakken
gode vilkår i det nordvestjyske, nærmere betegnet Thy-området. Jens Christian Grud Sørensen
lærte at spille skak i en tidlig alder af en vis Jørn Sloth. Skakken fangede den unge Jens C. Grud
Sørensen, der deltog i en række turneringer rundt om i Thy-området. Da Jens Christian Grud
Sørensen efter endt militær karriere og Hanstholm blev byen, hvor han slog sig ned, gik Jens
Chr. Grud Sørensen ind i bestyrelsesarbejdet. I perioden 1981 til 1985 som formand for Thisted Skakklub, der senere blev til Skakklubben Nordthy. Herefter som bestyrelsesmedlem i 5.
HK inden 9. HK blev oprettet i 1989, og skakken i Thy-området blev en del af 9. HK. I 2004
igen formand i Nordthy Skakklub, der senere tog navneændring til Thy Skakklub. Fratrådt
som formand marts 2015 for at få mere tid til at spille skak.

Initiativpræmier
1. Hovedkreds: Brønshøj Skakforening
Brønshøj Skakforening har et højt aktivitetsniveau hvor de holder turneringer for alle interessegrupper. Brønshøj har blandt andet afholdt IM/GM turneringerne BSF Cup GM 2013, BSF Cup IM
2013 og Copenhagen GM 2014 samt den populære Brønshøj Lang Weekend. På den måde har
Brønshøj Skakforening løftet skakken i KSU området.

2. Hovedkreds: Sydøstlollands Skakklub
2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Sydøstlollands Skakklub, som blev stiftet i 2003.
Klubben er således en af hovedkredsens yngste. Det vrimler med aktiviteter: EMT´er, hurtigturneringer og en velbesøgt klubturnering. Klubben har på kort tid formået at få etableret sig som en
stærk partner i vores skakmiljø. I en tid med vigende medlemstal, er det rart at se, at Sydøstlollands Skakklub er en af de klubber, der har været i stand til at vende udviklingen. Sydøstlollands
Skakklub er en klub med et godt kammeratskab og en god atmosfære. Det er således fuldt fortjent
at klubben modtager initiativpræmien.
3. Hovedkreds: Læseforeningens Skakklub
Læseforeningens Skakklub har mange aktive medlemmer, som også deltager i andre klubbers koordinerede turneringer. Det er desuden lykkedes for LF at skabe et godt skakmiljø, hvor der både
er plads til hyggeligt samvær og seriøsitet. Læseforeningens klubturneringer har unionens højeste
deltagerantal, samt er de stærkest besatte, heriblandt af en hel del A-medlemmer fra andre lokale
klubber. LF har arrangeret de fire sidste fynsmesterskaber, hvor et godt turneringskoncept og stor
opbakning fra egne medlemmer har betydet mange deltagere. Endvidere har klubben i de senere
år påtaget sig flere store landsdækkende arrangementer. Det gælder især DM for seniorer, som
klubben har været vært for en håndfuld gange, senest i februar 2014, men deres glimrende lokaler
i Bolbro Brugerhus har også dannet ramme om DM i hurtigskak 2011 og det uofficielle DM i hurtigskak for seniorer 2013.
4. Hovedkreds: Ribe Skakklub
Ribe Skakklub har de seneste år haft vanskelige vilkår. Fra at have gode lokaler stillet til rådighed af
kommunen er klubben anvist tidligere fabrikslokaler i udkanten af byen. Den almindelige udvikling
i medlemstallet har også ramt Ribe, men i Ribe giver man ikke op! Man har stadig 4 hold med i
holdturneringen, heraf et C-hold af juniores. Klubbens formand er hovedkredsens webmaster, og
der tilbydes særlig træning til juniores. Ribe lever!
5. Hovedkreds: Skakklubben Evans
Skakklubben Evans har i 2014 holdt 80 års jubilæum, som en af Danmarks allerstørste skakklubber.
I jubilæumsåret blev der arrangeret en jubilæumsturnering med 46 deltagere i februar måned. En
weekend i september måned besøgte en af verdens bedste skaktrænere Arthur Jusupov klubben.
Om lørdagen var der først undervisning af Evans's egne juniorer og ledere og efterfølgende undervisning af klubbens spillere. Om søndagen var der fri tilmelding for udefrakommende spillere og
egne spillere til yderligere undervisning. Evans's juniorhold fik bronze i pokalfinalen i 2014 mod
guld i 2013. Klubben arrangerer hvert år i august måned gågadeskak på store brikker mod rivalerne fra Horsens. I sæsonen 2013/14 havde Evans for første gang 3 divisionshold med i Divisionsturneringen, og som den eneste klub i Danmark har Evans 3 hold med i divisionsturneringen i sæsonen 2014/15.

6. Hovedkreds: Randers Skakklub
Randers Skakklub fylder i år 125 år i 2015 og er dermed en af landets ældste skakklubber. Af samme grund var det oplagt, at klubben arrangerede Senior DM for anden gang. Klubben gjorde i den
forbindelse et stort stykke arbejde for at gøre turneringen så hyggelig og interessant for deltagere
og publikum som muligt gennem reception, stævnemiddag, underholdning og livetransmission
ligesom pressen serviceredes grundigt.
7. hovedkreds: Aalborg Skakforening af 1889
Aalborg Skakforening har i 2014 været medarrangør af DM i Rebild. Det blev et meget vellykket
stævne takket været erfarne folk fra Aalborg og Skørping. Sammen med Nørresundby Skakklub har
klubben arrangeret Larsens Nordjyske Mindeturnering 2014 samt skak på havnekajen i forbindelse
med Aalborg Regatta. Klubben er den største i Nordjylland og samarbejder fint med de øvrige
klubber i 7. HK. I forbindelse med 125 års jubilæet i 2014 er der lagt meget læseværdige artikler på
klubbens hjemmeside om mange mindeværdige historiske begivenheder i klubben. Klubben er
landets ældste, men her vil vi glæde os over, at der er masser af liv i klubben i dag.

8. hovedkreds: Roskilde Skakklub
Roskilde Skakklub har gennem årene ganske ubemærket, fået opbygget en pæn juniorafdeling,
med unge skakspillere i alle aldre og vidt forskelligt styrketal, klubben har et hold der deltager i
Juniorrække Sjælland, hvor de med 3 runder tilbage, ligger placeret i den bedste halvdel. Ligeledes
har klubbens unge spillere opnået gode resultater i skoleskak-kredsen. Klubben sørger for ugentlig
træning på forskellige niveauer.
9. Hovedkreds:
Der ingen indstilling fra 9. hovedkreds.

Organisatorisk:
Der har i det sidste år været en lille nedgang i medlemstallet, fra 4423 i 1. kvartal 2014 til 4358 i 1.
kvartal 2015.
Der har været mange ting at glæde sig over i dansk skak i det forgangne år, ud over at medlemstallet steg i to kvartaler i træk, men er nu igen faldet lidt de sidste to kvartaler.


Vi har haft et godt og synligt elitearbejde med 4 aktive landstrænere for hhv. eliten, kvindeskakken, ungdomsskakken og seniorskakken, og med deltagelse i åben række og kvinderækken ved Skak-OL i Tromsø i Norge i august.





Vi har haft det sædvanlige høje aktivitetsniveau med både lokale turneringer og et antal fine internationale turneringer i Danmark.
Vi har haft en sund økonomi, også Skaksalget, som har haft en stigende omsætning og har
fået en rigtig meget lovende start på 2015.
Unionens nye Turneringssystem er udbygget og velfungerende med nu pænt over 100
klubber, som benytter systemet til koordinerede turneringer m.m.

Med disse punkter som en kort indledning følger her så den mere detaljerede beretning.
Det blev her oplyst, at der lige er kommet en ny Danmarksmester – han hedder Hansen – og Sune
Berg til fornavn. Stort tillykke med det.
Vedr. de 4 landstræneres arbejde
Elite
Lars Schandorff laver et fint arbejde med eliten, men vi mangler at få nogle rigtigt gode resultater
især med vores landshold i de kommende år, men konkurrencen er knaldhård på internationalt
niveau.
Kvindeskak
Thomas Schou-Moldts arbejde med kvindeskakken, giver god gang i motivationen hos de danske
kvindespillere, og Thomas har igen sørget for ar der er kommet en ny to årig sponsoraftale, der
bl.a. medfører at vi deltager ved Hold-EM til november med et kvindehold. Genindførelsen af et
Kvinde-DM, har fået deltagelsen af kvinder til at stige kraftigt ved årets turnering fra 1-2 procent,
til 6-7 procent, der er ingen tvivl om at dette kan blive forøget yderligere i de kommende år, til
gavn for dansk skak. Det vil være glædeligt hvis vi for alvor kan få ændret lidt på den meget skæve
kønsfordeling i skakkens verden, der er mange lande hvor tilstandene er meget bedre end i Danmark.
Særligt glædeligt at se er også med hvilken styrke talenterne fører sig frem, de etablerede kvindespillere skal stramme sig gevaldigt op, hvis de vil med på fremtidens landshold.

Ungdomsskak
Mads Boe lavet et stor og flot arbejde med ungdomseliten og især de yngre spillere er i fuld kraft
på vej fremad. Dette ses bl.a. ved at se på Kandidatklassen, da man lukkede ungdomsspillere ind i
denne blev det kritiseret, fordi de var for svage, i dag er der nogle der gerne ser de får deres egen
turnering, muligvis fordi de nu er ved at være for stærke!

Måske har vi nye og meget yngre titelholdere på vej end vi har haft tidligere, her kan man jo skele
til Norge, der i kølvandet på Magnus Carlsen har mange meget stærke juniorer på vej mod IM og
GM titlen. Fremtiden tegner lovende, men det kræver vi holder fokus på denne.
Seniorskak
Bent Sørensen har stor succes med seniorskakken, og der er god deltagelse ved senior DM, der i
år blev afholdt i Randers med stor succes. Danske spillere er også flittige til at spille med i de mange udenlandske turneringer. Dagturneringerne har succes alle steder i landet, hvor de bliver gennemført, en øget fokus på breddeskakken her vil være med til at fastholde vores medlemmer.
Efter min opfattelse vil en øget fokus på breddeskakken her være med til at fastholde flere af vore
medlemmer.
Divisionsturneringen
Der er allerede skrevet og sagt meget om den netop afsluttede divisionsturnering, så derfor vil jeg
gøre dette helt kort. Turneringen kom haltende i gang på forskellige vitale områder, men på vanlig
skakspiller-facon blev meget klaret i yderste tidnød, og turneringen kørte.
Vejen fra start til mål var ikke ganske lydefri, der var episoder i enkelte holdkampe, der var flytninger af kampe som blev meget omdiskuterede, og til sidst en fantastisk flot arrangeret fællesafslutning for XtraCon Skakligaen i Skanderborg – hvor der blev spillet til normer.
Turneringens forløb afslørede behov for visse administrative stramninger, hvoraf HB allerede har
besluttet nogle – og senere skal diskutere om der skal indføres flere.
Divisionsturneringen er en stor og tung opgave – og den blev gennemført med et stort arbejde af
de involverede, men har også i år krævet en større indsats af FU, end hvad der er meningen, dette
vil der blive strammet op på i fremtiden.
DM stævnet 2015
Stævnet er nu tæt på sin afslutning, og det har været afviklet flot for alle deltagere siden startskuddet med de mange flotte og forventningsfulde ord fra de officielle åbningstalere ved den indledende reception. Mange var kommet langvejs fra for at opleve starten i LH klassen, og det var
tydeligt at genkomsten af GM Curt Hansen på allerhøjeste nationale niveau havde tiltrukket skakfans fra hele landet, og de fik hvad de kom efter.
Hvilke faktorer som er afgørende vides endnu ikke, men med mere end 250 deltagere er selv de
mest optimistiske vurderinger overgået. De lokale arrangører kan med rette være stolte af stævnet.

Indsatser på ungdomsområdet
Ungdoms-DM blev udbudt via hjemmesiden, og der kom flere tilbud ind, og efter behandling i HB
er det besluttet at Ungdoms-DM 2015 afholdes af skakklubberne Amager og Nørrebro i samarbejde i oktober. Og Køge Skakskole, som også havde givet tilbud på U-DM 2015, har sagt ja tak til at
arrangere Ungdoms-DM i 2016, så dette er også på plads allerede!
Indsatsen på ungdomsområdet har også været et emne på HB’s seminarer i november 2013 og
november 2014. Et udvalg, som blev nedsat på HB-mødet i nov. 2014, har færdiggjort et grundlag
og reglementer for Ungdoms Grandprix og Ungdoms Hold-DM, som blev besluttet her på Påskens
HB-møde. Der er dermed et grundlag for Ungdoms Grandprix som en ramme for de eksisterende
”Junior Grandprixer”, som flere hovedkredse har kørt i en årrække, og med et finalestævne, samt
for et Ungdoms Hold-DM stævne, som er klar til den kommende sæson ude i klubber og hovedkredse for disse ungdomsaktiviteter. Dette vil være et aktivt redskab til at gøre unge skakinteresserede i hele landet opmærksom på Dansk Skak Union, og hvis Hovedkredse og klubber kommer
op på mærkerne, er der gode muligheder for at tiltrække nye unge medlemmer til Dansk Skak
Union.
Samtidig er også reglementet for dansk lynskak- og hurtigskakrating vedtaget, og de nævnte ungdomsstævner vil blive hurtigskakratet og er samtidig åbne for deltagelse af unge spillere, som ikke
er medlemmer af Dansk Skak Union. Det er HB’s håb at hele dette grundlag giver Dansk Skak Union et udvidet og bedre grundlag for at have gode tilbud til og tiltrække unge spillere til den organiserede skak.
Den traditionelle skaksommerlejr, som støttes af DSU, blev også afholdt i 2014 med stor succes og
med et aktivt og velkvalificeret leder- og instruktørteam, forankret i den selvstændige forening
”Skaksommerlejr” med Kim Skaanning-Pedersen og Allan Stig Rasmussen som centrale aktører.
Lejren blev i år afholdt den første uge i juli på Skanderup Efterskole tæt på Kolding med lidt over
100 deltagere.
Vi er ved at være på vej med aftale med en udenlandsk sponsor om ungdomsskak, og aktiviteterne
i denne aftale vil blive gennemført med Køge Skak Skole som den der står for det praktiske arbejde
og DSU som den officielle samarbejdspartner.
Køge Skak Skole har vist en vej til at fremme skakken og det har allerede medført en del nye medlemmer af DSU, dette arbejde må meget gerne bredes ud i de kommende år.

Møde med Dansk Skoleskak
I september 2014 holdt DSU og DSS møde hos DSS i deres nye lokaler i Snaregade 10a, København.
Deltagerne var Jakob Rathlev og Mads Jacobsen /DSS og Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skov-

gaard /DSU. Mødets formål var primært gensidig udveksling af status og information, og bl.a. blev
også det nordiske samarbejde samt FIDE's Chess In Schools (CIS) program vendt.
En af de ting der blev snakket om var at DSU gerne ville have den ene kvalifikationsplads til de
nordiske ungdomsmesterskaber, og det er forhåbentligt noget der snart bliver endeligt aftalt. Dette kunne give en fantastisk mulighed for et øget samarbejde om den årlige tur til disse mesterskaber, samt et fælles arbejde med at arrangere Ungdoms-NM, når Danmark skal være vært for disse
mesterskaber.
Dansk Skak Unions Turneringssystem
Turneringssystemet har i dag langt over 100 brugere, hvoraf de fleste er klubber, som har en brugeradgang til administration af klubbens koordinerede turneringer. I løbet af året er systemet blevet trimmet og forbedret, bl.a. ud fra brugerønsker, samt udvidet med flere nye faciliteter. Der er
også udarbejdet en vejledning, i form af en ”Introduktion og Quick Guide” til Turneringssystemet,
og fra brugerside kommer der meget positiv feed-back om tilfredshed med systemet og også en
masse forbedringsforslag der hen ad vejen bliver behandlet og indarbejdet i systemet.
Og i slutningen af 2014 blev der introduceret to væsentlige nye funktioner i Turneringssystemet:
Monrad rundelægning og Dansk Hurtigskak- og Lynskakrating. Reglementet for lynskak- og hurtigskakrating blev besluttet her på Påskens HB-møde. Dansk lynskak- og hurtigskakrating kan bruges
af alle klubber/arrangører, og indtil videre skal der ikke betales ratingafgift for at rate turneringer
med dansk lynskak- og hurtigskakrating.
Nyt holdskakmodul under udvikling
Endvidere er der nu i forlængelse af beslutningen på HB-mødet i februar indgået aftale med leverandøren om udarbejdelse af et ”Holdskak”-modul, som skal være klar til næste sæson. Holdskakmodulet bliver lavet så det kan benyttes både til Divisionsturneringen, inkl. XtraCon Skakligaen, og
til hovedkredsenes holdturneringer.
Dansk Skak Unions hjemmeside på www.skak.dk
Der har været næsten daglige nyheder på Dansk Skak Unions hjemmeside hele året igennem, og
det kan ses på læsertallene, at siden bliver besøgt flittigt. Efter et møde med leverandøren i sommers blev der foretaget diverse trimninger, bl.a. efter input fra sidens læsere.
Status omkring Skakserveren, som har kørt med daglige brugere i hele perioden siden lanceringen,
er, som bekendt, at der ikke investeres yderligere midler og ressourcer i vedligeholdelse og forbedringer. Hvor længe skakserver.dk skal holdes i drift på denne ”as is”-basis bør overvejes af HB.
Generelt bør vi samtidig holde øje med de muligheder der er på vej fra FIDE og ECU vedr. onlinetjenester, hvor der er nye tiltag, bl.a. omkring titler, online-turneringer og nationale rum.

Skakhåndbogen
Skakhåndbogen er blevet mere opdateret, men der er stadig afsnit der skal ud af håndbogen og
andre bør revideres kraftigt, dette bør der ses på i det kommende år.
De nye regler
FIDE’s nye regler trådte i kraft den 1.7.2014 og specielt reglen om mobiltelefoner gav som ventet
anledning til en del seriøs og useriøs debat i den danske skakverden. FU reagerede inden reglen
trådte i kraft ved at gå ud og fortælle, hvordan den skal administreres, og nu er situationen alle
steder blevet håndterbar for turneringarrangører og spillere. Men at FIDE mener det alvorligt med
at gribe inde mod den stigende risiko for snydere, så jeg senest ved Reykjavik open, hvor en repræsentant fra FIDE Anti Cheating Committee kom til stede og overrakte to håndscannere til det
islandske forbund, og viste hvordan disse skulle bruges, så spillerne på topbrætterne blev hurtigt
scannet – derefter blev de ikke brugt under resten af turneringen.
Dansk Skaksalg
Skaksalget fungerer fint i øjeblikket, men nu er tiden kommet hvor stillingen som direktør er klar til
at blive slået op. Nu har vi vist, via en stor indsats af unionens kasserer først og fremmest, at forretningen kan køres og leve op til unionens formålsparagraf. Her skal man altid huske på, at forretningen ikke er noget vi skal tjene penge på, men først og fremmest er et af de servicetilbud vi
har til vores klubber og medlemmer. Disse bør så til gengæld tænke det modsatte og foretage deres indkøb gennem denne.
Liveskak
Unionens og andres udstyr er blevet luftet en del på det seneste, og heldigvis går det overvejende
godt hver gang, såvel med transmissioner som med publikums interesse. Flere og flere investerer i
udstyr, så behovet for transport af udstyr rundt i landet skulle gerne falde, hvis ellers man kan
enes om at hjælpe hinanden regionalt. Forhåbentlig vil vi se en stigning i transmissioner fra diverse
arrangementer, og forhåbentlig lykkes det at finde interesserede og engagerede folk til at styre og
afvikle liveskak fremover – det er en af de nemmest farbare veje til at synliggøre skakken på mange niveauer. Slitage kommer vi ikke udenom når noget bruges, så der investeres løbende i udstyr
så DSU hele tiden råder over en passende mængde liveudstyr.
Økonomi
Økonomien i unionen er sund og her under påsketurneringen blev vi informeret om, at vi har modtaget en arv fra Ebba og Hartig Nielsen på 211.500 i 1996-kroner. Pengene er uden bindinger og
kan bruges som vi finder det fornuftigt. Hovedbestyrelsen for et behageligt arbejde.

Internationalt
På det internationale plan var den vigtigste begivenhed som forventet OL i Tromsø, som blev live
transmitteret direkte i norsk TV fra alle runder i turneringen. Under turneringen blev valgene til
præsident for FIDE og ECU overstået, og med vanlig elegance holder vi fast ved at støtte og stemme på de bedste kandidater til rådighed, men genvalgt blev alligevel Kirsan Iliumshinov i FIDE, med
en meget stor valgsejr over Garry Kasparov. Man skal have en meget nuanceret opfattelse af demokrati for at syntes at alt gik helt rigtigt til.
I ECU overtog den tidligere vicepræsident Zurab Azmaiparashvili præsidentposten fra Silvio Danailov fra Bulgarien, begge kandidater har et noget blakket ry, og om tiderne bliver bedre kan være
svært at bedømme lige nu.
I det nordiske skakforbund arbejder vi ihærdigt på at få World-Cup pladser på spil i det nordiske
mesterskab og vi fik det på dagsordenen i Tromsø, og begge kandidater lovede at gøre noget ved
det. Indtil videre ved vi kun at det kommer på dagsordenen på ECU mødet i efteråret i Reykjavik,
med bestyrelsens anbefaling. Da forslaget stammer fra mig håber jeg selvfølgelig at det sidste
spark gennem systemet kommer på plads ved dette møde.
De nordisk lande holdt som altid møde under OL og benyttede lejligheden til at vælge zonepræsident for de kommende 4 år, og dette valg faldt på mig. Dette giver også sæde i FIDE.
Efter OL blev jeg af ECU indstillet til et sæde i FIDE Rules Committee – en plads jeg har tænkt mig
at arbejde i i det omfang, det er muligt. Praksis viser at det er muligt at få en smule indflydelse,
hvis man deltager på de rigtige møder og skaber de relevante alliancer.
Nu tilbage til DSU
Året har budt på en del ændringer i organisationen.
Vores mangeårige elorating administrator, Leif Jensen, døde desværre i begyndelsen af januar
efter længere tids sygdom. Funktionen blev varetaget af et par FU-medlemmer i samarbejde med
Leif under sygdommen, men nu er den overtaget af Per Rasmussen, der er kommet godt i gang
med arbejdet, og Per vil også overtage de funktioner, der ligger i forlængelse af dette i turneringsog kartotekssystemet.
Ændringer af arbejdsopgaverne og overgangen til ny teknik har medført at vi har nedlagt skaksalgets ekspedition.
Vi var i gang med at få disse ting på plads, da Thomas Vestergård valgte, i stedet for at gå ned i tid
på sit normale arbejde og op i tid hos DSU, desværre at gøre det modsatte nemlig at gå op i tid på
sit normale arbejde og opsige sin stilling hos DSU.

Dette har naturligvis medført en del udfordringer og tænkearbejde i FU, men da vi var 2 mand, der
havde valgt at ville stoppe efter 6 år i FU (vi havde planlagt 4 år) syntes det naturligt at overlade
beslutningerne om fremtiden til de 3 der bliver tilbage – og senere de nyvalgte, og de har sikret sig
at funktionerne kan køre videre til man finder en løsning og de rigtige personer (1 eller flere) til at
varetage arbejdsopgaverne med bl.a. nyhedsdækning, pressekontakt, IT-support og hjemmeside
samt diverse administrative opgaver.
Efter 6 år som formand og 22 år i HB har jeg valgt at stoppe, og det er den rigtige beslutning for
mig og DSU, og jeg glæder mig til komme ud og være skakspiller igen. Måske er det stadig muligt
at lære lidt mere – behovet for det er i altfald åbenlyst!
Til gengæld giver dette mig jo muligheden for at sige noget om hvordan jeg ser fremtiden, og nu
med samme uforpligtende tilgang til det som en del andre har lejlighed til at gøre uden også at
skulle gøre arbejdet.
Det vigtigste der vil ske i fremtiden er at arbejdet omkring skakken vil være centreret omkring 3
elementer.
Nettet, store og små begivenheder/events , samt steder. Vi skal have etableret flere steder hvor
man kan komme hen og spille skak mm, i de store byer, Århus har Chesshouse, København og de
andre store byer mangler lidt dette, selvom både K41 , Øbro og andre med jævne mellemrum laver den slags aktiviteter. Og vi bør også være bedre til at åbne op for og se hvad f.eks. Fucking
Chess kan gøre. 100 mand der spiller skak udendørs i minusgrader! Hvor mange arrangementer
har vi der kan laves med kort varsel og hvor folk kommer til med 100 mand? Ikke mange, vi har
meget at lære endnu!
Hvilket bringer mig til den næste del – informationsdelen. Vi har en fremragende hjemmeside der
formidler information om alle vores begivenheder og er fantastisk god til at fortælle vores etablerede medlemmer om skakken. Dette er godt og skal fortsætte, men den bringer ikke nye medlemmer ind i folden og er ikke en kommunikationsform der er tidsvarende til de nye generationer.
Dette skal der fokuseres på når vi skal besætte stillingerne i DSU. Skakbladet bliver lavet meget
professionelt og er noget en del af vores medlemmer er meget glade for, men det er meget dyrt
og heller ikke her er indholdet rigtigt fulgt med tiden. Tiden er kommet til, dels at det næste skridt,
nemlig ned på 4 årlige numre fra 2016 allerede – forhåbentligt, og dels i tiden frem til næste år at
nytænke indholdet. Dette tror jeg sagtens den nuværende redaktør, i samarbejdet med kreative
kræfter kan finde den rigtige løsning på, det er ikke noget gamle skakspillere som mig selv har det
rette bud på.
At DSU`s organisation er utidssvarende og gammeldags og ikke hensigtsmæssigt, er noget vi alle
ved, men når man nærmer sig at skulle ændre er der ikke grænser for hvilke undskyldninger man
kan finde på, for at forhindre ændringer. Om ikke andet kan man altid bruge holdturneringen, dette argument er sikker vinder hver gang man prøver at ændre strukturen.

Hvis DSU bliver ved med at komme for sent til fremtiden, vil det blive ved at gå tilbage.
Så jeg vil opfordre klubber og hovedkredse til at komme i arbejdstøjet. I kan og skal ikke bebrejde
den centrale ledelse fremover, hvis ikke de nødvendige ændringer sker, det er jer der skal gennemføre dem.
Tak
Så jeg vil have lov til at takke alle dem, jeg har samarbejdet med og mødt i perioden, ikke mindst
FU, som har været fantastiske at samarbejde med, ansatte og valgte, turneringsarrangører, samt
masser af glade entusiastiske skakspillere, der har været glade for at fortælle om hvordan DSU
burde ledes og udvikle sig.
Med disse ord vil jeg slutte min sidste beretning – tak for ordet.
Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat, men da der ikke var nogen, der ønskede
ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.

3. Regnskab for 2014
Kassereren, René Baarup-Christesen startede med, at fortælle, at der er tale om en fuld tilståelsessag vedrørende regnskabet for 2014. Det regnskab, er offentliggjort på hjemmesiden d. 18. marts
2015 og skakbladet nr. 2 er desværre ikke helt korrekt. Resultatet på driften er rigtigt nok, nemlig
et underskud på 51.122,46 kr., men status er forkert, idet egenkapitalen er noteret 8.000 kr. for
lille og sammentællingen af aktiverne er tilsvarende 8.000 kr. for lille. Så den rigtige egenkapital er
961.013,21 kr. i fri egenkapital og 361.349,71 kr. i henlagt egenkapital i alt 1.322.362,92 kr. Det er
selvfølgelig ærgerligt og en kilde til varig irritation for kassereren, at han er kommet til at lave en
sådan fejl i en sen nattetime. Det er opstået som en af de sidste efterposteringer ved revisionen,
hvor jeg havde lavet arbejdet klart til skakbladet, men fik det så ikke rettet helt ud.
Revisionen mente også at jeg manglede nogle underbilag, hvor jeg f.eks. har brugt mails fra en
landstræner til udbetaling af støttebeløb på 1.500 kr. eller 2.000 kr. til deltagelse i turneringer for
nogle af spillerne. Der mener de, at jeg mangler nogle underbilag. Jeg har ændret proceduren med
øjeblikkelig virkning. Det var revisorerne så tilfredse med og påtegnede regnskabet blankt.
Som sagt er driftsresultatet altså et underskud på 51.000 kr., hvilket er ca. 100.000 kr. bedre en
det budget, der blevet lagt og det skyldes som sædvanligt, at vi lægger et konservativt budget.
For 2015 er der lagt et budget, der giver et underskud på 71.500 kr. og her der blandt andet afsat
et beløb på 150.000 kr. til et nyt holdturneringsmodul til unionens turneringssystem.

Regnskabet blev herefter sat til debat, men da der ikke var nogen, der ønskede at få ordet, satte
dirigenten i stedet regnskabet under afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået uændret kontingent fra Forretningsudvalgets side og da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

5. Fastsættelse af Ratingafgift
Der blev foreslået uændret ratingafgift fra Forretningsudvalgets side og da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

6. Indkomne forslag
Det var ikke indkommet forslag.

7. Valg
a. Valg af formand
Dirigenten bemærkede, at formanden jo tidligere har nævnt i sin beretning og andre steder, at
han ikke modtager genvalg. Det er også kendt, at Poul Jacobsen stiller op som formandskandidat
og dirigenten spurgte om, der var nogen fra Forretningsudvalget, der ønskede at sige noget i den
forbindelse.
René Baarup-Christensen anførte, at det er hans og Aage Dalstrup Olsens opfattelse, at Poul Jacobsen vil være en fremragende formand for Dansk Skak Union, men at han ellers vil overlade det
til Poul Jacobsen selv at fortælle hvad han gerne vil.
Dirigenten bemærkede, at grunden til at han bad Forretningsudvalget om at sige noget er, at rent
formelt skal en kandidat nomineres på mødet.
Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Poul Jacobsen er valgt.
Herefter fik den nye formand ordet:
Poul Jacobsen takkede for valget. Poul bemærkede, at når han nu kigger op kan man se, at det nu
er ved at være alvor det man har sagt at man kan og vil. Jeg kan se nogle ansigter med en form for
forventningsfulde udtryk, der tænker hvem er han dog for en og et år håber jeg kunne stå her og

kunne se at vi havde nogle forventninger til ham og det ser ud til at være på vej til at lykkedes med
det vi havde forventet og hvad er det så jeg kan tilbyde.
Nogle har måske allerede læst det jeg har skrevet på skak.dk, som jeg jo tænkte var muligheden
for at informere en bred medlemskreds om sine ideer og tanker både for mig eget vedkommende,
men også for alle de kandidater, der blev inviteret til at stille op hvis de havde interesse. Der var
heldigvis flere som benyttede sig af det – blandt andet 2 som jeg skal vende tilbage til senere og
som jeg selv har haft en del snak med om de ikke kunne tænke sig at bidrage til det som vi gerne
vi. Jeg har skrevet lidt om det, men vil gerne gentage det her. Det er at benytte mig af det store
erfaringsgrundlag jeg har i et mangeårigt samarbejde med det forretningsudvalg, der sidder her og
hovedbestyrelsen til at prøve ændre lidt på måden vi gør tingene på, men vi skal ikke ændre alting.
Vi har masser af gode aktiviteter, som vi skal fastholde. Vores IT-systemer, som vi er ved at udvikle
i øjeblikket. Det fornemmer vi klart – som den tidligere formand også har sagt – er en succes. Den
udvikling skal fortsættes og systemerne skal sikres, forstået på den måde at vi kommer at opleve
dem som stabile og klar til at honorere de krav, som vi måtte stille til dem i fremtiden med forskellige måder vi kan indrette os på med forskellige turneringsformer osv. Det skal vi fortsat have
obs på. Andre vigtige institutioner som divisionsturneringen osv. skal vi have respekt for og være
parate til at udvikle på dem og eventuelt også ændre på dem, men med respekt for hvad der sker
hvis vi laver noget om. Der er mange der vil have lavet noget om, men vi skal tænke os godt om.
Med hensyn til medlemstallet, så har det været diskuteret i flere år og der har været mange tiltag
rundt omkring. Det ar været en succes nogle steder, men alt i alt må vel siges ikke at have været
en tordnende succes. Vi skal fortsat prøve at have fokus på det, vi skal fortsat prøve at lytte til
hvad der kan være af ideer. Vi gør tit og ofte tingene traditionelt, nogle kommer med utraditionelle forslag. Dem skal vi være parate til at vurdere på og vi skal være parate til at forsøge at føre dem
ud i livet og I skal jer af jer, der er klubledere eller på andet måde har en indflydelse rundt omkring
også meget gerne være parate til at sige, at vi vil også gerne være med til at gøre forsøgene rundt
omkring. Så det håber jeg, at vi sammen kan komme til at arbejde lidt med.
De ideer som vi efterlyser, hvad enten det drejer sig om medlemsudvikling eller andre ideer, der
kan komme unionen til gode, kan komme fra alle. Jeg har ikke patent på at være den, der siger at
nu har jeg fået en god ide. Det kan lige godt være at det kommer fra nogen, der har hørt at der er
nogen, der har fået en god ide. Dem vil vi godt have til at rejse sig og så må vi vurdere om det er
noget vi skal prøve. Det fører lidt til at vi måske også skal overveje lidt hvorledes vi gør tingene i
organisationen – skal det altid nødvendigvis være fuldstændigt stift og formaliseret struktur med
bestyrelsesmedlemmer og så videre for at der er nogen der vil tage et ansvar for at gøre nogle
ting, skal et arrangement nødvendigvis være forankret i en klub for at det er et vi kan vise opmærksomhed – Jeg synes det måske ikke. Jeg siger heller ikke, at der skal være total lovløshed
med ustrukturerede arrangementer fra højre og venstre, men den anden grundlæggende er vi her

for at spille skak og vi vil gerne have flere til at spille skak og de arrangementer, der handler om at
spille skak synes jeg vi skal være opmærksomme på.
Det kan også godt være at vi kan opnå nogle resultater i den retning, som jegdrømmer om ved at
sætte os ned helt uformelt sammen med Dansk Skoleskak for eksempel og se på med respekt for
hinandens formålsparagraffer og måde at gøre tingene på om der er nogen måde vi kan gavne
hinanden på. Det kan være vi kan udvikle aktiviteter, hvor DSU kan til gavn for nogle DSSaktiviteter og omvendt. Den tidligere formand var lidt inde på det i sin omtale af de møder, der har
været. Det skal vi fortsat være opmærksom på. Jeg håber i hvert fald at vi kan forsætte og få nogle
gode drøftelser deromkring.
Jeg har slået til lyd for at vi skal nedsætte en tænketank. Det kom på banen efter et møde med Tim
Bjerre, som har nogle ideer til hvordan man kan organisationsudvikle og måske skaffe flere medlemmer og sådan noget og dem vil han gerne have adgang til at prøve at gøre noget ved. Vi talte
meget om tingene og er enige om at ethvert organisationsarbejde er som for enhver kommunalpolitiker en masse pligtarbejde og en lille smule tid og kræfter til også at prøve de kreative ting.
Dagligdagen skal jo sikre for at vi kan prøve at være sjove, så det vil Tim gerne bidrage med i form
af at sætte sig i spidsen for sådan en tænketank, hvor jeg så på den side siger at hvis vi laver den,
skal vi også give den mulighed for at blive taget alvorligt, så vi skal på en eller anden måde formalisere den og sikre at den får adgang til at præsentere sine tanker og overvejelser og at vi også lytter
til det der komme. Vi skal også være parate til at sige at selv om noget er utraditionelt så lad os
prøve det.
Sammen med HB fremadrettet og FU, så jeg håber jeg, at vi kan lykkes med de der ting, så vi kan få
såvel dagligdagen som de nye ting til t blomstre.
Poul Jacobsen sluttede af med at takke for valget endnu en gang.

b. Valg af et FU-medlem for 1 år og et FU-medlem for 2 år
Dirigenten redegjorde for at næste punkt på dagsordenen var valg af et nyt FU-medlem for 2 år,
idet Tom Skovgaard ikke ønskede genvalg, men da Poul Jacobsen lige er blevet valgt som formand,
efterlader det en ledig FU-post for 1 år og at man derfor også skal have valgt et FU-medlem for 1
år.
Poul Jacobsen foreslog Peter Willer Svendsen fra Hillerød Skakklub til posten som FU-medlem for 1
år efter Pouls snak med Peter om ungdomsskak, ungdoms Grandprix og ungdomsholdturnering,
der lige er blevet vedtaget i HB.

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Peter Willer Svendsen er valgt til FU
for 1 år.
Poul Jacobsen foreslog Tom Petri Petersen fra Nordre Skakklub til posen som FU-medlem for 2 år.
Tom er en stærk skakspiller og formand for Nordre Skakklub og er dermed inde i problemstillinger
man har som spiller og klubleder i DSU.
Dirigenten forespurgte om der var andre kandidater og på grund af en forespørgsel fra salen, bemærkede dirigenten at et kandidatur kræver en nominering på mødet fra en deltager i salen og at
Jackie Andersen kandidatur derfor ikke kunne godkendes med mindre der var en i salen, der ønskede at nominere Jackie Andersen.
Da der ikke var nogen i salen, der ønskede at nominere andre kandidater, konstaterede dirigenten,
at Tom Petri Petersen er valgt til FU for 2
År.

c. Valg af et medlem til Skaknævnet
Dirigenten oplyste, at Peter Roesen var på valg og at han var villig til genvalg. Da der ikke var andre
kandidater, konstaterede dirigenten, at Peter Roesen var genvalgt.

d. Valg af 3 suppleanter til Skaknævnet
Dirigenten oplyste, at Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen var på valg og at de alle
varr villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen alle var genvalgt.

e. Valg af 2 revisorer
René Baarup-Christensen foreslog genvalg af Jakob Kaaber-Hansen, og da Henrik Knudsen ikke
ønskede at genopstille, blev Henrik Mikkelsen fra Frederikssund Skakklub foreslået som ny revisor.
Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Jakob Kaaber-Hansen og Henrik
Mikkelsen var valgt som revisorer.

f. Valg af en revisorsuppleant
Dirigenten oplyste, at Tom Petersen var på valg, og at han modtog genvalg. Da der ikke var andre
kandidater, konstaterede dirigenten, at Tom Petersen var genvalgt.

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2016
Lars-Henrik Bech Hansen oplyste, at man havde fået en henvendelse af dette års arrangører om, at
de meget gerne vil afholde DM igen næste år.
Herefter blev ordet givet videre til Niels Højgaard fra Sydøstfyn Skakklub, der bekræftede, at man
gerne ville afholde DM igen næste år. Man havde gjort nogle erfaringer og var sikker på, at man
kunne rette de små fejl, der havde været i år og dermed gøre DM 2016 til en endnu større oplevelse.

9. Eventuelt
Tom Skovgaard takkede for 6 spændende og interessante år i den centrale ledelse i Dansk Skak
Union. Tak for samarbejdet med de rigtige mange dygtige og engagerede mennesker jeg har haft
lejlighed til at samarbejde med i disse år. Jeg tror ikke jeg vil nævne alle, men det er FUmedlemmer, HB-medlemmer og Lars, der har været en god og inspirerende formand og det er ITfolk og unionens ansatte, det er ungdomsansvarlige rundt omkring, eliten og vores 4 landstrænere
og mange flere. Jeg har sikkert glemt nogen, men det har været en stor fornøjelse hele vejen igennem. Personligt har jeg også været meget glad for at se, at vores union har taget stadig større ansvar for vores ungdomsarbejde i stedet for at ”outsource” det til Dansk Skole Skak. De gør et fremragende stykke arbejde, men som enhver anden sportsorganisation skal vi selvfølgelig også have
vores eget ungdomsarbejde, så har noget der kan tiltrække de mange unge, der kan lære de mange unge, der får lyst til at spille skak og dyrke det på konkurrenceplan og i klubregi. Jeg synes også
at det er dejligt at se at unionen tager ansvar for sine egne mission critical IT-systemer, så vi får
kørt det i professionelt regi og har vores administrative base på plads. Der er dejligt at se, at vi har
4 velfungerende landstrænere for elite, ungdom, kvinder og seniorer. Vi har et dejligt skakblad. Jeg
nyder meget at læse vores skakblad. Det er et præsentabelt og godt blad, selvfølgelig skal det forandres over tid, men jeg nyder bladet og vi har en elite, der bidrager aktivt til vore skakliv i form af
arrangementer og simultaner i samarbejde med ledelsen når der er noget. Jeg vil ikke gøre det for
langt det her. Jeg synes helt generelt at vi har et godt skakmiljø i Danmark med mange gode turneringer og mange hyggelige skakspillere. Vi mødes og hygger os sammen til både det ene og det
andet arrangement. Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske held og lykke til den nye ledelse,
der nu kører det videre. Det er dejligt at der er nogen, der er klar til at tage over når man synes
man har taget sin tørn. Held og lykke til dem også. Tak skal I have alle sammen og held og lykke
med skakken.
Peter Willer Svendsen benyttede lejligheden til at sige tak for valget. Jeg er ikke gået i dybden med
hvad jeg kan bidrage med til FU og det vil jeg egentlig heller ikke komme med her, fordi jeg er rigtig fokuseret på at der kommer aktivitet bag de beslutninger man tager. Jeg er lidt utålmodig hvis
der ikke sker noget og jeg håber, at jeg er i stand til at påvirke de andre til at der sker en udvikling.

Jeg synes især at man skal fokuseres at vi skal være i stand til at favne lidt bredere end man har
været vant til i DSU. Der sker mange sjove tiltag lige i øjeblikket. Lars Bech har lidt inde på nogle af
dem og vi kan sikkert også forbedre forholdet til Dansk Skole Skak og så skal vi nok også være bedre til at benchmarke med hinanden indbyrdes. Jeg tror at ved en smule koordinering, så kan de
gode aktiviteter vi har blive endnu bedre. Det er sådan noget jeg godt vil ind og arbejde med og
bidrage med og så selvfølgelig juniorarbejde, som først og fremmest er det som jeg kom for at give
et bidrag med.
Ove Matras fortalte, at han har prøve at lytte den debat, der har været også på et chatforum og
andre steder. Det kan lyde som om det hele er en stor dans på roser det der sker i Dansk Skak Union. Jeg vil bare sige, at det er det ikke. Jeg var en af dem der selv var forbavset, da det var Poul
Jacobsen, der blev foreslået som ny formand. Jeg er klar til at bakke ham 100% op for det mener
jeg vi skal. Vi har lige enstemmigt valgt ham. Jeg glæder mig meget over at høre at man har fokus
på at vi skal have et meget, meget bedre samarbejde med Dansk Skole Skak. Jeg må desværre sige
at de sidste 2 gange jeg har forsøgt at lave et lille bitte beskedent arrangement på Fåborg Bibliotek, der har jeg fået meget bedre støtte fra Dansk Skole Skak end fra Dansk Skak Union. Der vil jeg
sige, at det er skakverdenen for lille til at vi har 2 organisationer der forsøger at pisse længst - undskyld udtrykket. Jeg håber hvis der sidder nogen her der også har en tillidspost i Dansk Skole Skak,
at de lytter meget lige nu for samarbejdet mellem Dansk Skak Union og Dansk Skole Skak skal blive
bedre.
René Baarup-Christensen overrakte et gavekort til Dansk Skaksalg til Tom Skovgaard og LarsHenrik Bech Hansen som udtryk for det gode arbejde de har lavet begge to og tak for et godt samarbejde.
Dirigenten konstaterede at man nu var nået til vejs ende og at delegeretmøderne de sidste par år
har været overordentlig lette at lede, måske næsten for lette..
Delegeretmødet sluttede med at deltagerne rejste sig og udråbte et leve for Dansk Skak Union.
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