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Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden  
PJ bød velkommen. JF valgtes til dirigent. 
PJ oplyste, at FU ønsker, at revisor Henrik Mikkelsen deltager under pkt. 5 for at tale om et 
medlems mail. HB godkendte Henrik Mikkelsens deltagelse. 
Dagsordenen blev herefter godkendt.  
JF opfordrede til at slå kameraet til, når der tales. 
 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. februar 2021 
I pkt. 11 står der i 3. afsnit, at HB-mødet var planlagt til 16. april, hvilket skulle være 17. april. 
Referatet blev herefter godkendt. 
 
I pkt. 12 rettes hae til har. 
 
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  
Der havde været en mailafstemning siden sidste møde. HB skulle vælge mellem to forslag til 
afvikling af divisionsturneringen 2021/2022. Afstemningen viste et flertal for forslag 2. Der 
var 9 stemmer for forslag 2, 0 stemmer for forslag 1, 4 blanke samt 4 ikke afgivne stemmer. JF 
har informeret divisionsturneringsudvalget om, at det skal gå videre med forslag 2. 

PR nævnte, at 9. HK har 1 stemme. AA retter fejlen. 
Oversigt over fordeling af stemmer er vedlagt dette referat. 

PJ oplyste, at HBs medlemmer var blevet spurgt om deres holdning til Ellen Fredericia 
Nilssens ansøgning om midler til Speed Chess Mesterskab. Med baggrund i HBs tilkendegivel-
ser, meddelte PJ efterfølgende Ellen, at ansøgningen ikke kunne imødekommes.  

 
4. Forretningsudvalgets beretning  
PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning. PJ havde et par tilføjelser, som han gennem-
gik. 
Speed Chess Mesterskab har haft sin første match. Livekommentering stiller store krav til 
kommentatorerne, fordi det går meget stærkt med partiernes afvikling. 
Ellen virker god, når hun er på. Hun er meget overbevisende og Jonas gjorde det også godt. 
Umiddelbart vil det være en succes for stærkere spillere, der kan følge med i det tempo, der 
bliver spillet i, fordi det går meget stærkt og for mindre gode spillere kan det være svært at 
følge med. Det er god underholdning. Til gengæld tror PJ, at det ikke virker godt til at hverve 
nye medlemmer.  

FU har fået henvendelse fra et medlem, der ønsker at hjælpe med at skaffe en hovedsponsor 
til DSU. FU har talt med ham og efterfølgende er det besluttet at nedsætte et udvalg, der skal 
arbejde videre med opgaven. 
 
God historie fra 1. HK. Gentofte Skakklub er genopstået. FU går ud fra, at 1. HK er i gang med 
af få godkendt vedtægter mv. 
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Fynsk Skak Union (FSU) har tilkendegivet, at de ønsker at afholde DM i efterårsferien på Hotel 
Svendborg. 
PJ har talt med direktøren, der rykker for et svar omkring brug af hotellet. Hotellet er meget 
interesseret i at have os som gæster. Selvom hotellet sagtens kan blive fyldt af almindelige gæ-
ster, har direktøren tilbudt konkurrencedygtige priser mod, at han kan regne med, at vi også 
kommer i påsken 2022. 
Vi skal vende tilbage med svar og underskrift til ham inden udgangen af maj. 

Kommentarer til beretningen:  
HL har talt med formanden for Gentofte inden stiftende generalforsamling og givet ham et par 
tips om, hvordan de skal starte klubben op. HL har ikke hørt fra formanden siden og har ikke 
modtaget en henvendelse fra Gentofte om indmeldelse. Klubben er i gang med at skaffe loka-
ler og materialer. Og Gentofte Skakklubs første skridt er at få medlemmer ind og derefter 
melde dem ind i KSU. 
PJ gjorde opmærksom på, at HL skal få fat i klubbens vedtægter, fordi det fremgår af deres 
vedtægter, at klubbens medlemmer ikke nødvendigvis skal være medlemmer af DSU. Der er et 
kontingent for at være medlem af Gentofte Skakklub og et tillægskontingent, såfremt medlem-
mer ønsker at være medlem af DSU. Dette er imod DSUs vedtægter, som de ser ud i øjeblikket. 
PJ opfordrede HL til at tage kontakt til Gentofte for at få rettet vedtægterne, så de passer til 
DSUs vedtægter. Principielt kan vedtægterne ikke godkendes af 1. HK, som de er formuleret.  
HL kommenterede, at der er flere klubber, der har medlemmer, der ikke er medlem af DSU og 
nævnte i den forbindelse Grindsted og Skak for sjov. 
HL understregede, at det ikke bliver ham, som formand for 1. HK, der tager en snak med Gen-
tofte Skakklub om rettelse af vedtægterne. Det må være DSU, der tager dialogen, såfremt DSU 
vil håndhæve vedtægterne. 
PJ kommenterede, at HB tidligere har talt omkring håndhævelse af dette. Der er ikke blevet 
gjort noget ved det endnu.  
PJ spurgte HB, om det er noget, som HB skal kigge på, så kravet om at hvis du er medlem i en 
klub under DSU, så skal du også være medlem af DSU gennem klubben, bliver blødt op eller 
moderniseret. Skal der laves noget om, kræver det en vedtægtsændring og indtil da står de 
nuværende vedtægter som gældende. Det betyder naturligvis, at KSU ikke kan godkende ved-
tægter, der er i modstrid med DSUs vedtægter. 
CA kommenterede, at alle klubber betaler kontingent til DSU efter antal medlemmer og derfor 
skal alle være medlem af DSU. 
NSL nævnte at det er mere udbredt med klubber, der har sorte medlemmer. På sigt skal reg-
lerne moderniseres. Er man medlem af en skakklub, skal man også være medlem af DSU. Vi 
bør kigge på vedtægterne meget snart. 
PJ er godt klar over, at det er en udbredt praksis. Vi skal stadig følge vedtægterne. HL har ret i, 
at vi gerne vil være en union, som skakklubber har lyst til at være en del af. Derfor skal vi have 
fundet en løsning på denne udfordring. 
HL kommenterede, at holdskak og ratede turneringer er KSUs stærkeste aktiver for at få nye 
medlemmer. Alle, der deltager, er naturligvis medlemmer af DSU.  
De medlemmer, der ikke ønsker at deltage i disse turneringer, bør ikke betale kontingent. HB 
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bør kigge på denne problemstilling. Kontingenter i skakklubber i dag er for høje, hvis du ikke 
deltager i holdskak og ratede turneringer. HL understreger, at vedtægterne ikke er til at mis-
forstå. 

KP spurgte, i forbindelse med formandens opfordring til at finde en kombination af nærskak 
og onlineskak, om FU har gjort sig overvejelser om at hjælpe de klubber, der endnu ikke er 
gået i gang. Det kunne for eksempel være et kursus.  

PJ svarede, at det kan sagtens være en HK eller FU opgave. En mulighed er at række ud efter 
de klubber, der er langt fremme i at arrangere turneringer. Præstø og Fredericia er langt 
fremme og kan med fordel spørges om deres erfaringer. En ide kan være at lave et par infor-
mationsmøder omkring dette. Informationsmøder koster lidt og PJ er sikker på, at HB vil 
bakke op om denne udgift, såfremt det besluttes at afholde informationsmøderne.  

PR gjorde opmærksom på, at der ikke er noget galt i at flere klubber går sammen om at lave 
onlineklubber. 
 
BS gav ros til FU og til Marie Frank for at have søgt og modtaget kr. 43.000 fra Kulturministe-
riet til distribution af Skakbladet. 

PR nævnte, at AR og PR har gennemført kursus i onlineturneringer. 

AR tilføjede, at Vagn Lauritzen og Verner Christensen deltager i maj måned og at alle fire del-
tager i det udvidede OA-kursus i juni-juli. 

PR kommenterede, at det er rart at se, at Gentofte genopstår, selvom mange af medlemmerne 
er medlemmer af andre klubber. 
PR har kigget på dommerlisterne. Der er 96 nye, der skal på listen. FIDEs liste er ikke opdate-
ret, siden den blev lavet for 6 år siden. Derudover er der 44 på listen, der skal slettes. De er 
ikke længere aktive af forskellige grunde. 
PR sørger for at listen bliver opdateret. 

HL spurgte, om der er en tidsramme for FIDE Arbiter uddannelse og de normer, der skal op-
nås og er den forlænget på grund af Corona, fordi med det lave antal af turneringer har det 
været svært at lave normer. 
AR svarede, at han mener, at FIDE har forlænget fristen med 1 år. HL vil gerne have ført det til 
referat hvor lang tid man har til at få sine normer til FA, så andre også får den oplysning.  
 
Herefter blev FUs beretning godkendt. 

5. Økonomi og regnskab  
PGO orienterede om regnskabet. 

Punktet blev delt op i 2 underpunkter:  

Regnskab og kommentarer fra medlem 

Regnskab: 
PGO har sendt materiale til HBs medlemmer. 



5 

 

Det foreløbige regnskab viser et overskud på kr. 132.000 mod budgetteret underskud på kr. 
400.000. 
Regnskabsresultatet er flot, men skal ses i lyset af manglende aktiviteter.  

PGO kom med følgende kommentarer til regnskabet: 
Omkostninger til DM beløb sig til kr. 155.000. Der var afsat kr. 102.000 i budgettet. 
Overskridelsen skyldes deltagelse af flere GMer, manglende sponsorer og dyrere hotelværel-
ser. 
 
PGO oplyste, at DM bredde-posten dækker kandidatklassen og stævneledelsen.  

Der er ikke udbetalt løn til kvindelandstræner, fordi han har doneret sin løn til kvindelands-
holdet. 

Kr. 60.000 afsat i efteråret 2019 til medlemskampagne er ikke brugt. 
PR supplerede med, at det er hensigten, at klubber skal kunne søge om disse midler. 
Dette kan tages op på et HB-møde. 

Posten ungdoms-DM rettes til ungdoms-NM. 

Website-besparelser slår først fuldt igennem senere. Der har været store udviklingsomkost-
ninger. 
Startomkostninger til nyt firma og honorar til Olga Borgbjerg. Forventningen er, at der i frem-
tiden bruges færre midler på denne post. 

PGO sluttede af med at meddele, at der ligger en række restancer, der ikke er betalt. Dette har 
vores revisor ligeledes pointeret, at der skal gøres noget ved. Havde disse været på plads, 
havde revisoren allerede nu godkendt regnskabet. 

PR spurgte til omkostninger til internationale turneringer – hvad er forklaringen på dette tal? 
PGO undersøger, hvad der brugt på dette punkt. PG orienterer på mail. 
 
MF spurgte til hvad årsagen er til, at der under indtægter er en difference på kr. 16.900 på po-
sten fonde. PJ oplyste hertil, at budgettet ikke er justeret. 

HL savner en kolonne for kontonumre. PGO kigger på det. 
PGO gennemgik efter opfordring fra HL statusopgørelsen og redegjorde for beholdningen.  
Vi har pr. 31.12.20 kr. 1.925.070 i likvide midler.  
 

Kommentarer til mail fra medlem: 

Henrik Mikkelsen kommenterede et medlems mail. Henrik Mikkelsens konklusion er, at regn-
skabet for 2019 og det regnskab, der ligger i udkastform for 2020, er rigtige regnskaber og 
der er ikke noget i den løbende bogføring eller noget andet, som gør at Henrik Mikkelsen, som 
revisor, ikke er komfortabel med begge regnskaber. 
Henrik Mikkelsen nævnte endvidere, at vejen til færdiggørelse af regnskaberne har været 
mere snørklet revisionsmæssigt de sidste 2-3 år, end det har været tidligere. Der har været 
brug for mange efterposteringer og der har været brug for oprydning i nogen poster. Det er en 
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opgave, der har ligget et sted imellem Inge Hansen Jensen og PGO for at få det fordelt. og der 
har været lavet en del revision af tilgodehavender hos hovedkredse, klubber, enkeltmedlem-
mer og skakbladsabonnenter. Dette har besværliggjort løbende at kunne få en oversigt over, 
hvor man er efter 6 måneder eller efter 9 måneder. Det har været svært at få en løbende påli-
delig opgørelse. 

Henrik Mikkelsen oplyste, at han ikke kan genkende medlemmets påstand om, at DSU ikke 
overholder lovgivningen. DSU er en frivillig forening, så der er ikke krav om overholdelse af 
årsregnskabsloven eller andre ting. Alt omkring indberetning af løn hjælper Data Løn med, så 
det bliver gjort korrekt. 

HB havde følgende kommentarer: 
 
PR:  Det er bekymrende med efterposteringer. Efterposteringer skal op på kommende HB-
møde. Kassereren skal kunne bruge regnskabssystemet. Nuværende kasserer og fremtidige 
kasserer skal have et kursus i brug af regnskabssystemet. Det virker bekymrende, at der oply-
ses, at der mangler noget. Og når det kommer et sådant brev fra et medlem, er vi nødt til at re-
agere og se på skrift at tingene er, som de skal være. 

HL: Takkede revisor for bekræftelse for regnskabets rigtighed. HL ønsker et indblik i hvordan 
kassererposten fungerer, hvor mange posteringer er der, kan det gøres på en anden måde og 
er der for meget gåen i dybden med opgaverne. 

 
PJ kvitterede for at han er glad for at urolige HB-medlemmer nu er rolige. Der er stof til en te-
madag. Der posteres mange bilag og en reduktion af arbejdsmængden er ønskelig. 

6. Dansk Skaksalg 

PJ har talt med formand for Dansk Skaksalg flere gange og rykket for et regnskab. 
 
CA oplyste, at Rasmus Skytte er inde over færdiggørelse af regnskabet. PJ supplerede, at det 
forventes, at Dansk Skaksalg får indsendt regnskaber inden udgangen af maj. 
 
PR kommenterede, at det er totalt uacceptabelt af formanden for Dansk Skaksalgs side og det 
skal påtales overfor bestyrelsen af Dansk Skaksalg. 
 
NSL spurgte om, vi har nogen ide om hvilken vej, det går med regnskabet. 
CA oplyste, at forventningen er et overskud og at regnskabet bliver færdigt indenfor tidsram-
men. 

HL ytrede utilfredshed med Dansk Skaksalgs hjemmeside.  

CA oplyste, at Dansk Skaksalg er i gang med at få ny hjemmeside. Forventningen er, at hjem-
mesiden er klar 1. juni 2021. CA viste hjemmesiden. 
CA har informeret formanden for Dansk Skaksalg om, at der skal laves en ny procedure om-
kring regnskab. CA synes, at det vil være en god idé, hvis bestyrelsen fremover mødes i januar 
og får talt varelageret op i fællesskab. 
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PJ konkluderede, at vi må give Dansk Skaksalg maj måned med og håbe, at de får færdiggjort 
et regnskab og udsendt det til HB. 

CA har efter HB-mødet 2. maj sendt følgende informationer: M.h.t. Dansk Skaksalg bør det 
oplyses, at der har vist sig en systemfejl i økonomiprogrammet, der har skabt problemer og 
dermed forsinket regnskabet. Det stod ikke klart ved mødet. Fejlen er rettet. 
Desuden bør det oplyses, at fristen for indsendelse på grund af Corona er 30. juni 2021. Skak-
salget er således med inden for rammerne for færdiggørelse af regnskabet. 
Endelig er den ny hjemmeside oppe at køre til tiden og fungerer fint - det er en væsentlig for-
bedring i forhold til den gamle. 

7. Delegeretmøder 2020 og 2021 
PJ oplyste, at fysiske delegeretmøder med adgang for alle i maj ikke kunne gennemføres på 
grund af forsamlingsrestriktioner. 
FU har diskuteret, hvor hurtigt og hvordan møderne kan afholdes. En placering af et møde i 
juni måned har været på tale. 
PJ har sat foden ned og sagt, at han ikke ser juni måned som en god ide. Han ønsker ikke, at 
deltage i et møde med de risici, der ligger i, at ikke alle er vaccinerede. Det er PJs holdning, at 
vi skal vente til september med at holde møderne. Han har forståelse for, at der sidder nogen i 
FU, der gerne vil have bekræftet, at de også er en del af unionens ledelse i de kommende 1-2 
år. PJ ser gerne, at det er HB, der træffer beslutningen om, hvornår mødet skal afholdes. 

Online delegeretmøder samt delegeretmøder med begrænset antal deltagere blev drøftet og 
afvist. 
PJ foreslog lørdag den 18. september 2021. PJ har talt med Steen Juul og drøftet afholdelse af 
delegeretmøde, hvor deltagere skal fremvise gyldigt coronapas. Steen Juul finder dette natur-
ligt og dette vil så være den eneste begrænsning.   
KP oplyste, at der 18. september afholdes generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds. Søndag 
den 19. september blev foreslået i stedet. 
19. september blev herefter besluttet ved håndsoprækning. Dette gælder for begge møder 
både 2020 og 2021 med pause i mellem de to møder.  
Afholdelse af delegeretmøderne i forbindelse med DM i efterårsferien er reservemulighed. 
 
8. Lønomkostninger i DSU 
Punktet er initieret af HL. 
PGO har til HB sendt en oversigt over DSUs lønudgifter. 
HL ønsker at undersøge om, udgifterne afspejler vores behov i DSU. 
HL kommenterede, at udgifter til infomedarbejdere virker højt og langt over hvad, der er be-
hov for. Endvidere kommenterede HL, at besparelsen til kontormedarbejder kan bruges til at 
aflønne kassererjobbet og derigennem gøre det mere attraktivt. 

PR kommenterede, at oversigten hører til under faste oplysninger. Disse skal også opdateres. 
PR undrer sig over beløb til infomedarbejdere. Beløb harmonerer ikke med nyhedsstrømmen 
på skak.dk. 
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CA kommenterede, at der mangler arbejdsbeskrivelser på de forskellige jobs i forhold til at 
vurdere, om vi får det vi betaler for. 

HL spurgte om, det kan være en ide at tilbyde infojobbet som studenterjob til unge skakspil-
lere. 

PJ slog fast, at faste oplysninger skal opdateres. Løsarbejdere som infomedarbejdere er en 
mulighed, der kan drøftes i et HB-udvalg. 
 
9. Aflysning af DM 2021 
Punktet var initieret af HL  
HL efterlyste værdien for det danske skakliv, at der afholdes DM 2021 i efterårsferien.  HL 
meddelte, at han mener, at DM 2021 skal aflyses. Klubbernes økonomi er vigtigere end Hotel 
Svendborgs. DM skal afvikles i påsken. 

PJ gjorde opmærksom på, at vi skal afholde et DM. HL gjorde opmærksom på at §3 stk. a i ved-
tægterne ikke specifikt nævner DM. DSU planlægger at afholde et DM for alle interesserede og 
gjorde HL opmærksom på, at det også var planen for DM 2020. 

Herefter kommenterede HB-medlemmerne på, om DM 2021 bør afvikles eller ej: 

MF kommenterede, at en aftale om at bruge Hotel Svendborg i flere år for at opnå favorable 
priser er en god ide. Et amputeret DM med eksempelvis Landsholdsklasse og Kandidatklasse 
bør om nødvendigt også gennemføres.  
 
PR kan godt følge HLs overvejelser, men slog fast, at vi er nødt til at afholde et DM.  
 
NSL støttede op om afholdelse af DM 2021. Det er en god aftale, der er lavet med Hotel Svend-
borg. NSL har deltaget i en masse DM. Det fungerer godt i Svendborg og er faktisk det bedste 
han har oplevet. NSL vil være meget ked af, hvis vi sætter en god aftale over styr. 

HL redegjorde for sit ordvalg og i hans verden har DM ikke den store betydning 

BS kommenterede, at DM er en af dansk skaks grundpiller baseret på en over 100-årig histo-
rie og selvfølgelig skal der forsøges at afholde et DM i 2021 og helst i fuldt omfang.  

Efter kommentarerne ønskede HL forslaget til afstemning.  

Der var 14 stemmer for at afholde DM 2021 og HLs 3 stemmer for ikke at afholde DM 2021. 
 
10. Nyt fra hovedkredsene 
Kommentarer udover det fremsendte bilag med nyt fra hovedkredse: 
 
PR kommenterede på medlemstallene, at han er positiv overrasket over, at det ikke er flere 
der er stoppet. 
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CA nævnte, at de medlemmer, der er stoppet i 6. HK er stoppet af andre grunde end corona. 
Han har hørt fra flere klubber, at de har gjort en indsats for at holde på medlemmerne ved at 
afholde onlineturneringer. 

11.  Eventuelt 
AR nævnte, at der har været afholdt en online Lichess landsholdsturnering om Østersømester-
skabet med over 300 deltagere. Der var ros fra de øvrige otte deltagende lande. Turneringen 
er omtalt på skak.dk. 

JF takkede for et godt møde. 


