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AFLYSNING AF DM 2021, TIL 
BEHANDLING PÅ 2. HB MØDE 
2021  
DM i påsken er aflyst, og FU overvejer og måske endda planlægger allerede, at holde et DM 

2021 for eliten i efterårsferien, som man gjorde i 2020 (et DM der var historisk dyrt, et DM for 

ganske få medlemmer). 

Det vil være en uforskammet omgang med DSUs midler på et tidspunkt, hvor vore 

skakklubber har brug for økonomisk støtte i stedet for at arrangere et ligegyldigt DM i 

efterårsferien, hvor der i forvejen vil være interessante skakturneringer rundt om i landet.  

Hvis forslaget ikke finder flertal på HB, vil det blive forsøgt stemt igennem på 

Delegeretmødet. 

DM 2020 
Under behandling af dette forslag bedes redegjort for hvorledes man i 2020 var i stand til at 

arrangere et DM der kostede langt ud over det budgetterede. Jeg kan ikke erindre at HB på 

noget tidspunkt er blevet spurgt, om en så voldsom budgetoverskridelse var i orden. 

Redegørelsen bedes indeholde oplysninger om, hvornår vidste man hvad turneringen ville 

koste. Og hvorfor man så ikke aflyste det, eller i det mindste fik grønt lys til at lave en 

budgetoverskridelse.     

PERSPEKTIV 1 
DSU er for dyr, klubberne beholder for få af kontingentpengene. Her ses hvorledes 1000 

DKK fordeles for et nyt medlem i en alm. Dansk skakklub (250 DKK/kvartal), der efter et års 

medlemskab ”melder sig ud” ved blot at blive væk og ikke betale kontingent. Det er faktisk 

den mest almindelige udmeldelsesform. 



2 

Det ses at DSU får alt for mange penge.  

 til klub til HK til DSU 
1. kvartal 95 20 135 
2. kvartal 95 20 135 
3. kvartal 95 20 135 
4. kvartal 95 20 135 
1. kvartal -155 20 135 
Sum 225 100 675 

 

PERSPEKTIV 2 
Hvad skal et DSU medlemskab koste? En sammenligning med det amerikanske og tyske 

skakforbund viser, at DSU er voldsomt dyrere. Jamen vi er også færre medlemmer. Ja, og vi 

bliver voldsomt hurtigt færre medlemmer, hvis det skal være en undskyldning, og at der ikke 

er mere fokus på medlemsprisen!  

 

Skakunion  Årlig kontingent / DKK 
USCF Skakblad papir 303,8 
USCF Skakblad download 248 
Tyske skakforbund Intet tidsskrift 125 
DSU Skakblad papir 540 

 


