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Referat af hovedbestyrelsesmøde 

søndag den 14. februar 2021 
(mødet blev afholdt virtuelt) 

 
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. november 2020  
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  
4. Forretningsudvalgets beretning  
5. Økonomi og regnskab  
6. Corona situationen – udsættelser el. aflysninger af DSU arrangementer 
7. Divisionsturneringen – datoer 
8. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument 
9. Opfølgning på ting, der vedtages 
10. Vejledning til turneringssystemer 
11. Fastlæggelse af mødedatoer frem til påsken 2022 
12. Nyt fra hovedkredsene 
13. Eventuelt 

  
Deltagere:  

FU-medlemmer:  Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Arild Rimestad (AR), Jes 
per Scherling Fris (JF) og Allan Erik Schmidt Andersen (AA).  JF var ordstyrer og AA var refe-
rent.   

Hovedkredsrepræsentanter:  Holger Lodahl, 1. HK (HL)* – Niels Steen Larsen, 2. HK (NSL) – 
Michael 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).   

Alle deltagere har en stemme på nær **, som har to stemmer og *, som har 3 stemmer 
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Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden  
PJ bød velkommen. JF valgtes til ordstyrer og AA valgtes til stemmetæller. Det blev besluttet, 
at bytte rundt på punkterne 9 og 10, eftersom Vagn Lauritsen er med i mødet under punk-
terne 8 og 10. PR kommenterede til FUs beretning, at det ikke er ok, at kontingentspørgsmål 
ligger under beretningen. Dette burde trækkes ud, såfremt vi overvejede at træffe en beslut-
ning i forhold til dette. PJ gjorde opmærksom på, at hjælpepakker mv. var ment som en orien-
tering og ikke som et beslutningspunkt.  
Dagsordenen blev herefter godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. november 2020  

 
MF bemærkede, at datoen er forkert. PJ beklagede, at datoen ikke var rettet. AA sørger for at 
datoen bliver rettet til 15. november 2020. 
PJ oplyste, at referat fra online HB-møde afholdt i september 2020 ikke er lavet og at det vil 
blive lavet hurtigst muligt.  
PJ oplyste endvidere, at MF er kommet med en formuleringsændring til referatet vedrørende 
divisionsturneringsprogrammet, så der i stedet kommer til at stå, at HB valgte ikke at efter-
komme to indsigelser vedrørende divisionsturneringsprogrammet. Dette bliver rettet. 
Herefter blev referatet godkendt og der blev nikket til, at referat fra online HB-møde i septem-
ber 2020 godkendes og lægges op på skak.dk. 
 
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  

 
Der havde været en mailafstemning siden sidste møde. HB skulle beslutte, om divisionsturne-
ringen skulle afvikles eller aflyses. Afstemningen viste et flertal for at aflyse divisionsturnerin-
gen. Der var 10 stemmer for at aflyse divisionsturneringen og 7 stemmer for at afvikle divisi-
onsturneringen. 
Oversigt over fordeling af stemmer er vedlagt dette referat.  

 
4. Forretningsudvalgets beretning  

 
PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning. PJ havde et par tilføjelser, som han gennem-
gik.  
PJ informerede, at FU havde holdt møde om formiddagen. På mødet blev henvendelsen fra Hil-
lerød om hjælpepakker drøftet. FU har forståelse for klubbernes økonomiske udfordringer og 
er af den holdning, at vi ikke umiddelbart kan ophæve kontingent for børn i 1 eller 2 kvartaler. 
Samlet vil det koste DSU kr. 28.000 pr. kvartal at fritage børn for kontingent og kr. 54.000 pr. 
kvartal, hvis både børn og juniorer fritages for kontingent.  
FUs konklusion er, at der eventuelt skal findes en løsning sammen med HB for at hjælpe klub-
berne og allerhelst en generel beslutning. FU kom frem til, at såfremt der er betrængte klub-
ber, der måtte ønske hjælp fra DSU, må disse klubber rette henvendelse til DSU. En hjælp 
kunne være, at varslet kontingentstigning udsættes og besluttes ikke vedtaget i denne 
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omgang.  
 
Løsningen skal naturligvis være i tråd med, at DSU har et ansvar for at sikre indtægter, så fi-
nansieringen af omkostningerne såsom skakblad, FIDErating mm er i orden. 

Med hensyn til netmedlemmer informerede PJ, at der nu er 14 netmedlemmer og at den sene-
ste meldte sig ind i går. FU har besluttet, indtil der tages stilling om netmedlemmer ved næst-
kommende delegeretmøde, at registrere netmedlemmerne og at informere dem om, at indtil 
videre er det gratis og prisen for et årsmedlemsskab vil være kr. 200. 

 
PJ gjorde opmærksom på, at Køge Skakklub har taget initiativ til et alternativt DM for hold. 
Klubberne i skakligaen er inviteret. FU anerkender Køge Skakklubs initiativ og synes det er 
tilfredsstillende, at klubber arrangerer turneringer. 
 

PJ nævnte at der var kommet en henvendelse fra 1. HK og PJ beklagede, at svarene i kom med i 
den skrevne beretning.  
PJ oplyste, at Chess House overholder deres låneaftale med DSU og lånet kører efter aftale. 
Chess House har fået nye lokaler til en billigere husleje og gør det muligt fremover for Chess 
House at påtage sig større arrangementer. 
 
Med hensyn til LGBT-arrangement oplyste PJ, at det ikke er store beløb, der budgetteres med 
fra DSUs side. Investeringerne drejer sig om materiale og frivillige samt eventuelle kørepenge 
til de frivillige. 

Med hensyn til udgifter til landsholdet oplyste PJ, at OL er aflyst. EM for landshold gennemfø-
res til november og udgiften til dette arrangement er indarbejdet i budgettet for 2021. PJ un-
derstregede, at der er korrekt, at landsholdets sponsor Thomas Jøker ikke har ret til at deltage 
i udsatte turneringer fra 2020. Thomas Jøker kan derfor deltage i EM for landshold i novem-
ber 2021. 
For god ordens skyld gjorde PJ opmærksom på, at sponsoratet er allokeret til landsholdet og 
pengene går til træning og bedre betingelser, når landsholdet er afsted til turnering. Jøker vil 
få en officiel funktion, som skulle være varetaget af en anden person, når landsholdet er af-
sted. 
 

I forhold til regnskab for Dansk Skaksalg samt værdien af Dansk Skaksalgs varelager oplyste 
PJ, at han meget sent har modtaget et bilag med regnskab for Dansk Skaksalg. Regnskabet er 
ikke endeligt og ikke godkendt af revisoren. Det er derfor ikke realistisk, at Dansk Skakslags 
regnskab for 2020 kommer ud til tiden. Værdien af Dansk Skakslager kendes ikke pt. 
 

Der kom følgende bemærkninger til beretningen: 

KP oplyste i forbindelse med hjælpepakker, at de fleste kommuner har afsat beløb til for-
eningslivet, som skakklubberne kan søge om.  
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PR informerede, at Bornholms Skakklub planlægger ikke at opkræve klubkontingent for to 
kvartaler, eftersom klubben ikke har nogen udgifter. Desuden overvejer 8. HK, at klubber ikke 
skal betale kontingent til 8. HK for et kvartal. 

HL meddelte, at det vil være rart at få oplyst, hvor meget Chess House betaler til DSU og hvor 
meget Chess House har betalt. PGO oplyste, at Chess House lånte 1. januar 2020 på en 5-årig 
låneaftale kr. 70.000 af DSU. Chess House afdrager med kr. 3.500 pr. kvartal og har indtil vi-
dere indbetalt kr. 14.000. 
HL oplyste, at ikke er blevet spurgt i forhold til hjælp til LGBT-arrangementet og at det vil 
være en god ide at spørge hovedkredsens medlemmer om hjælp. 
Endvidere bemærkede HL, at det er vigtigt, at vi får nye medlemmer, samtidig med at vi hol-
der fast i vores medlemmer og derfor kan kontingent ikke bare stige ubegrænset. 

CA oplyste, at Randers Skakklub ugentligt arrangerer turneringer og undervisning for at holde 
på klubbens børnemedlemmer. Klubben har ikke mistet medlemmer og CA oplyste, at det er 
vigtigt at hjælpe børnene til at have kontakt til skakklubben. 

MF bemærkede, at udsatte delegeretmøder godt kan afholdes samme dag. MF mener ikke, at 
unionens økonomi kan bære, at vi undlader planlagt kontingentstigning. MF informerede, at 
man i 9. HK er indstillet på, at 9.HK kan dække unionskontingentet i et ½ år for børn og junio-
rer og opfordrede de øvrige hovedkredse at gøre det samme. 

PGO nævnte, at FU vurderer, at DSUs økonomi godt kan bære at vi udsætter planlagt kontin-
gentstigning i år. Vi har færre udgifter lige nu og sparer f.x kr. 14.000 på at afholde dagens HB-
møde online. 

NSL spurgte til en opdatering på Jøker. PJ gav HB en opdatering på sponsoraftalen. Sponsoraf-
talen er endeligt på plads og landstræneren er i gang med at lave et budget for, hvordan spon-
sorpengene skal bruges i 2021. 

HL nævnte, at det kan være en god ide at skabe mere synlighed omkring administrationsom-
kostninger, for at give en bedre forståelse af hvilke udgifter der er i en tid, hvor der ikke spil-
les meget skak. PJ forklarede, at DSU på trods af Corona stadig har omkostninger til løn og be-
mærkede desuden, at disse oplysninger allerede findes i DSUs regnskaber, som er tilgængelige 
på skak.dk  

Herefter blev beretningen godkendt. 

5. Økonomi og regnskab  
 

PGO gjorde status på økonomien.  
Skøn fra november på et beskedent overskud for regnskabet 2020 holder stadig. Overskuddet 
forventes at være kr. 100.000 – kr. 200.000. Afstemning af moms og skat kan flytte overskud-
det med nogen tusinde. PGO oplyste, at han forventer at være klar med regnskabet 2020 i lø-
bet af 14 dage og informerede yderligere, at han har aftalt møde med revisoren 13. marts. Det 
endelige regnskab for 2020 forventes at være færdigt 1. april 2021. 
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PJ bemærkede, at der er ro på omkostningerne til FIDE. Titelgebyrer til dommere og trænere 
betales periodisk. Titelgebyrer til trænere gælder i flere år, hvorimod dommerlicenser er tids-
ubegrænsede og skal kun betales en gang såfremt dommerne er aktive. Trænere betaler selv, 
da de kan få betalt deres træning bedre grundet FIDE-licens. PJ understregede, at det et vig-
tigt, at vores dommere er aktive, så vi undgår at skulle betale gebyrer for dem igen. Denne om-
kostning ligger i intervallet 200 – 300 euro. PJ ønskede en tilkendegivelse fra HB om, hvem 
der skal dække en eventuel ekstra omkostning for fornyelse af dommerlicenser grundet 
manglende aktivitet. HL nævnte, at det kan være en idé at sende en mail til dommerne for at 
gøre dem opmærksomme på aktivitetskravene. 
AR oplyste at dommere, der er blevet inaktive, skal på et opfølgningskursus for at blive aktive 
igen. FIDE laver fra marts 2021 til oktober 2021 en registreringsperiode, hvor alle dommere 
skal registrere om de er aktive eller inaktive. 

 
PR spurgte til, hvordan vi sikrer, at folk, der ikke længere ønsker at være medlem, bliver af-
meldt hos FIDE, så vi ikke betaler for meget. PJ svarede, at der betales et fast årligt beløb til 
FIDE, uanset hvor mange medlemmer DSU har registreret hos FIDE. Vi betaler ca. 3.800 euro 
om året. 

PJ oplyste, at han har modtaget 2 henvendelser fra tidligere medlemmer, der ønsker blive 
glemt/slettet i kartoteksystemet jf. GDPR. PJ har sammen med Michael Nielsen fået udarbejdet 
en funktion i kartotekssystemet, der gør at tidligere medlemmer kan blive anonymiseret, så-
fremt de måtte ønske det.  
Sletningen slår igennem fra kartotekssystemet og videre over i henholdsvis holdturneringssy-
stemet og i turneringssystemet. For at bruge funktionen skal man have et højt adgangsniveau i 
kartotekssystemet. Alle oplysninger på nær medlemsnummer forsvinder, når funktionen an-
vendes på en person. 
Michael Nielsen har brugt 8-10 timer på dette.  
Når funktionen benyttes, vil vi via Per Rasmussen fremover kunne give besked om at det tidli-
gere medlem skal slettes hos FIDE.  

HL spurgte til restancer til slettede medlemmer. Hvad gør vi med dem? PJ oplyste, at vedtæg-
terne siger, at et medlem højst kan have restance for 2 kvartaler og MF gjorde opmærksom på, 
at der er en forældelsesfrist på 3 år. 

6. Corona situationen – udsættelse el. aflysninger af DSU arrangementer 

PJ informerede, at DM i påsken er aflyst og at det forsøges gennemført i efterårsferien i stedet. 
Aflysningen var efter aftale med FSU. Hotellet er kede af aflysningen og så gerne, at der kom 
en lille gruppe ligesom sidste år. Denne løsning var ikke interessant økonomisk, fordi pris på 
hotelværelser ville være for høj. 
PJ håber, at der kan laves en aftale med hotellet om efterårsferien og gjorde i den forbindelse 
opmærksom på, at hotelværelser er dyre i efterårsferien. Det seneste DM har været det dyre-
ste for DSU i mange år og luftede i den forbindelse tanken om at gøre op med, at DM skal af-
vikles på et hotel.  
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Delegeretmøder for 2020 og for 2021 blev drøftet.  Det blev vedtaget at afholde begge delege-
retmøder søndag den 9. maj 2021. FU finder passende lokaler.  
Valg til FU og øvrige poster blev drøftet  
Der var enighed om at indkommende forslag til delegeretmøde 2020 flyttes til delegeretmøde 
2021. PJ kontakter de personer, der indsendt forslag til delegeretmøde 2020 og meddeler dem 
at HB har besluttet, at forslagene flyttes til delegeretmøde 2021. 
Der plejer at være en frist på 2 måneder for indsendelse af forslag. Forslag til delegeretmøde 
2020 skal derfor indsendes senest medio marts. 

Der var enighed om, at delegeretmøde 2020 skal gøres så kort som muligt og at det eneste der 
skal stemmes om er regnskabet for 2019. 
Der skal udleveres 2 sæt stemmesedler – et for stemmer til delegeretmøde 2020 og et for 
stemmer til delegeretmøde 2021. 
AAs deltagelse som medlem af FU i delegeretmødet 2020 blev drøftet og der var enighed om 
at det er ok, at han deltager som FU medlem. 
I forhold til hæderstegn og initiativpriser blev det besluttet, at det er op til den enkelte hoved-
kreds at beslutte, om de vil uddele for både 2019 og 2020. FU undersøger, hvordan hædringen 
af modtagere af hæderstegn og initiativpriser skal hædres. Dette skal gøres snarest, så modta-
gerne af hæderstegn og initiativpriser kan blive informeret og inviteret. 

HB skal tage stilling til, hvad vi gør med valg til FU og valg til øvrige poster på de to delegeret-
møder. Skal vi droppe disse valg for delegeretmøder 2020 eller genvælge alle til delegeret-
møde 2020, mod at alle er på valg til FU og øvrige poster på delegeretmøde 2021 for hen-
holdsvis 1-årige og 2-årige perioder? 

Der er mange drilske spørgsmål, der skal findes svar på, inden de to delegeretmøder afholdes. 
Det er FUs opgave at finde løsninger på disse, sådan at der ligger en klar køreplan for, hvordan 
de to delegeretmøder rent praktisk afholdes. 

PR oplyste, at divisionsturneringen og samtlige holdturneringer er ratet og indberettet til 
FIDE på nær 1. HK. HL oplyste, at 1. HK ikke har truffet en endelig afgørelse om holdturnerin-
gen. 

7. Divisionsturneringen datoer 
 
Divisionsturneringsleder Hans Milter har kontaktet PJ om, at de ikke kunne gå i gang, før de 
havde modtaget en kalender med datoer på. Den har KP fremsendt og divisionsturneringsud-
valget kan derfor gå i gang med at udarbejde et forslag. Forslaget fremsendes til behandling 
på mail. 
Gruppeinddelingen fra sæsonen 2020/2021 fastholdes, såfremt alle hold er klar til deltage. 

 
 
 
 
 



7 

 

8. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument 
 
Vagn Lauritsen gennemgik skakhåndbogen og modtog kommentarer og rettelser fra HB. 
Det blev besluttet fremover at skrive FIDE i regeldokumenter fremover. Med hensyn til num-
merering og brug af paragraffer, holdes der fast i det, der er i dag. Hvis der kommer ændrin-
ger, der bevirker at numre eller paragraffer udgår, skrives der fremover udgået. Så undgår vi 
at skal rette henvisninger. 
Den endelige og reviderede skakhåndbog vedlægges referatet, så det endeligt kan godkendes, 
inden det officielt lægges ud. Der var stor ros fra HB til Vagn for det fine stykke arbejde, der er 
udført. 
 
9. Opfølgning på ting der vedtages 

 
CA meddelte, at punktet er en generel opfordring til, at vi får fulgt op på de ting, som vi vedta-
ger på HB-møder. Specifikt Jespers indlæg i 2019. Det blev vedtaget, at det skulle lægges på 
nettet.  
Punktet kommer på et FU-møde hurtigst muligt. 

10.  Vejledning til turneringssystemer 
 
Vagn Lauritsen har sendt en mail rundt med vejledning til turneringssystemet. Der var ikke de 
store kommentarer til den fremsendte vejledning. AR har fremsendt nogen kommentarer til 
korrektionssystemer ikke er de samme, som FIDE bruger. Hvis der ikke skrives noget, er det 
EMT-reglementet, der gælder. 
Michael Nielsen laver links til vejledningen. 
Med hensyn til arkivering blev det aftalt, at det er PDF-versionen, der arkiveres. 
 

11. Fastlæggelse af mødedatoer frem til påsken 2022 
 
Det blev besluttet at holde HB-møder frem til påsken 2022 på følgende datoer: 
 
29. august 2021 
7. november 2021 
13. februar 2022 
15. april 2022 

Endvidere blev det besluttet at flytte planlagt HB-møde 16. april 2021 til 2. maj 2021. Mødet 
er en uge før delegeretmøderne søndag den 9. maj 2021. Vi starter 10.30, hvis det er fysisk 
møde og kl. 1300, hvis det er onlinemøde. 

Under dette punkt blev det kort drøftet at eventuel afholde delegeretmøde online. Der var ge-
nerel tilslutning til, at delegeretmødet ikke kan afholdes online. 
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12.  Nyt fra hovedkredsene 

KP oplyste, at Danpumps, den tidligere Sondex Cup, sandsynligvis aflyses (Skakklubben Sprin-
geren) og at IM gruppen (Fredericia IM Chess) forsøges gennemført. 

MF oplyste, at 9.HKs klub under LiChess nu hae 115 medlemmer 

HL er blevet kontaktet af en person, der overvejer at starte en ny skakklub i Gentofte. Perso-
nen har i den forbindelse spurgt til, hvilke støtte muligheder der er. PJ oplyste, at nye skak-
klubber skal sende deres vedtægter til HK, der skal godkende klubben. Når klubben er god-
kendt, har klubben mulighed for at få et rentefrit materialelån. HL oplyste, at 1. HK har tilbudt 
at låne dem materialer. CA supplerede med, at der er mulighed for at købe bræt og brikker for 
kr. 300 i Dansk Skaksalg, samt at der i Odder er en ung mand, der ligeledes overvejer at starte 
en skakklub. 

PJ oplyste, at der jævnlig rettes henvendelser til DSU på mailen info@skak.dk. Disse henven-
delser sendes videre til relevante hovedkredse.  

13. Eventuelt 
 

PJ supplerede sin beretning med et ønske om at få lov til at ansætte en medieredaktør, der kan 
passe DSUs Youtubekanal, twitchkonto, få lagt film og links på hjemmesiden samt være stu-
dievært. MF nævnte betænkeligheder over dette ønske. HL bakkede MF op og udtrykte, at det 
ikke var en god ide at ansætte ny medieredaktør. 
 
PJ og JF oplyste, at det er gået godt det sidste stykke tid med at få ting på hjemmesiden. Det er 
vigtigt, at udviklingsgruppen samles og får taget en snak om, hvad der skal stå på hjemmesi-
dens forside. Skal den udelukkende henvende sig til nye medlemmer? 

 
AR nævnte at der er kommet 2 ansøgninger til den ledige stilling som kvindelandstræner. 

 
 


