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Deltagere:  

FU-medlemmer:  Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Jesper Scherling Fris (JF) og 
Allan Erik Schmidt Andersen (AA).  

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) – Jakob Werner, 8. HK (JW)** – Morten Fabrin, 9. HK (MF).   

Fraværende: Arild Rimestad (AR) 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt og JF valgtes til dirigent 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 29. august 2021  

Referatet blev godkendt. 

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  

Der har ikke været nogen mailafstemninger siden sidste HB-møde 

4. Forretningsudvalgets beretning  

PJ supplererede den udsendte beretning med følgende: 

AR har repræsenteret Dansk Skak Union på Nordisk Skak Forbunds møde i Riga. 
AR har kommenteret følgende: 
Hvad angår de forskellige Nordiske mesterskaber, så starter man på en frisk i 2022.  
U-NM i den anden weekend i februar 2022 i Sverige  
P-NM i den sidste weekend i april 2022 i Norge.  
Hold NM afholdes anden weekend i september 2022 i Danmark 
Til det rigtige NM inkl. NM for kvinder er der et ønske om afvikling i juni 2022. Lige nu er der en 
ansøgning fra Norge om afvikling i august 2022. Så dette mesterskabs er stadig uafklaret. 
Hvis nogen ønsker at afholde Senior NM, skal man byde ind. 

Håkon Jalling er blevet præsident i Svensk Skakforbund og derfor har Nordisk Skakforbund skiftet 
generalsekretær.  
Ny generalsekretær er nu Omar Salama fra Island, der slog AR i et kampvalg. 

Der er kommet en mail fra Rune Egede Andersen. Han skriver en længere mail om DM i skoleskak 
og i DSU, som er afviklet inden for et par måneder. Rune oplever, at titlerne mister værdi og Rune 
opfordrer til, at der fremover findes datoer i samarbejde med Dansk Skoleskak hen over året, hvor 
mesterskaberne kan placeres. 

Beretning blev herefter godkendt. 



5. Økonomi og regnskab  

PGO gennemgik udskrift over posteringer og derefter aktuelle regnskab pr. 5.11.21 med følgende 
kommentarer: 

Vi er 10 måneder inde i året og tendensen er at vi ender med et overskud. Sponsorindtægt fra 
Jøker Holding er med i regnskabet. 

Indtægter og udgifter blev gennemgået. 

HL bemærkede, at der ikke er kommet noget ind på fonde. 

Afregning af DM mangler endeligt. Hotelregning bliver lidt større end forventet. 
 
PGO spurgte om det kan være en ide at lave et forum for hovedkredsenes kasserere? HB spørger 
deres kasserere, om det kan være en idé og svarer efterfølgende PGO på mail. 

6. Sponsorprojekt, godkendelse af handlingsplan.  

PJ redegjorde for status på sponsorprojekt. Jørn Brandt (JB) arbejder videre, mens han afventer 
signal fra HB. 
PJ ridsede op, at HB vil gerne nikke til en ny sponsor inden aftale indgås og at der er enighed om at 
ny sponsor ikke skal være af en kontroversiel art. 
PJ nævnte yderligere, at det er en ufravigelig del af aftalen, at vi etablerer et sekretariat og at vi 
ansætter en medarbejder, hvis primære opgave er at sikre, at DSU agerer professionelt og 
overholder forpligtelser overfor sponsor og presse. 
 
Der var enighed fra HB om at HB gerne vil nikke til betingelser i ansættelseskontrakten. Det skal 
fremgå af kontrakten, at når sponsor frafalder, ophører stillingen. 

Det blev nævnt, at der er et par andre betingelser, der også skal på plads. Der skal være fuld 
ekstern finansiering af sekretariat. Sekretariatet eksisterer så længe der er sponsorpenge og det er 
vigtigt ikke at lægge andre opgaver over til medarbejderen, der skal varetage sekretariatet. HB 
tilslutter sig disse betingelser for at skrive under på en aftale. 

JW bad som nyt medlem af HB kort at blive informeret omkring projektet. PJ varetog dette.  

HL kommenterede, at HB ikke kan ikke give et mandat til en aftale uden af have set indhold. Hvad 
får vi af sponsor og hvad skal vi levere til sponsoren. Kan aftalen opsiges og med hvilket varsel. JB 
skal kende sit mandat.  

PJ kommenterede, at han var lidt ked af, at der ikke er nogen tidligere der har bedt om et 
kontraktudlæg. Hvis dette var sket, havde der været mulighed for at bede JB om at få fremsendt et 
eksempel på dette.  

 

 



JW foreslog, at der findes opgaver til medarbejderen, som denne kan varetage udover at varetage 
sponsor og presse. Det kunne for eksempel være fundraising med henblik på fremtidig finansiering 
til en eller flere medarbejdere. Det vil give projektet mere perspektiv og gøre stillingen mere 
attraktiv. Det kunne være en tidsbegrænset stilling. 

HL kommenterede, at det kan klares over Teams og behøver ikke at forsinke processen. 

PJ prøver at få fat i et kontraktudkast, der kan gennemgås på Teams eller mail og efterfølgende 
godkendes.  

7. Budget 2022 - 2. behandling  

PGO har lavet et par rettelser. Det nye budgetforslag, giver et underskud på kr. 73.000.  

HL har fremsendt et forslag, som han præsenterede. 
HL foreslog nedjusteringer på: 

 Elitestøtte 
 Løn til DSU-medarbejdere 
 Lederpleje inkl. stævnefest. Der skal ikke betales for deltagere til stævnefesten 
 Medlemskampagne. Beløbet skal ud til klubberne 

HL kommenterede at hans oplæg ikke skulle ses som et mod oplæg til kassererens men mere som 
et oplæg til enkelte punkter. 

Punkterne blev drøftet og det blev besluttet, at: 

 Budgetterne for posterne Elitestøtte og Ungdomselitestøtte fastholdes til kr. 100.000 på 
hver. 

 Løn til DSU-medarbejdere fastholdes 
 Lederpleje inkl. stævnefest fastholdes. Desuden skal posten gøres mere gennemsigtig, da 

den dækker over flere ting. 
 Medlemskampagne nedsættes til kr. 30.000. Nedjustering blev godkendt efter afstemning 

ved håndsoprækning. Det blev besluttet, at posten skal hedde fremover medlems-
initiativer. Der skal laves en ansøgningsproces til denne post, som klubberne skal bruge 
fremover, når der søges om beløb. Der kan søges om konkrete velformulerede projekter. 
Det anbefales, at der laves en nyhed om dette. 

Øvrige møder befordring mv blev drøftet. PGO oplyste, at FU (uden formand for DSU) har 
vedtaget, at kørselsgodtgørelse til formanden afregnes med høj takst. Al anden kørsel afregnes 
med lav takst. 
Beløb på denne post blev nedjusteret fra kr. 100.000  

til kr. 60.000 efter en afstemning. 

Det blev besluttet, at HB-møde i februar fremadrettet afholdes som online møde.  

 



Efter afstemning blev det besluttet at: 

Posten FU- og HB-møder blev nedjusteret fra kr. 80.000 til kr. 65.000 

Posten adm. udg. incl. husleje og inventar blev nedjusteret fra kr. 45.00 til kr. 40.000  

Med de nævnte rettelser endte vi med et budget med et resultat på kr. 7.000. 

Herefter blev der stemt om det samlede budget.  
Det samlede budget blev enstemmigt vedtaget. 

8. Økonomisk støtte til fastholdelse af nye medlemmer  

BS fortalte om hvilke tiltag Aalborg Skakforening har gjort og som har resulteret i en 
medlemsfremgang på 20 nye medlemmer. 

Et af tiltagene er undervisning.  

Der er kontingentfritagelse for de medlemmer der træner og tager imod de nye medlemmer. 

Aalborg Skakforening presser ikke på for at de nye medlemmer skal melde sig ind. BS oplyser, at 
mange af de nye medlemmer vil gerne meldes ind med det samme. De vil være med i både 
klubturnering og holdturnering. 

Nye medlemmer får 1. kvartal gratis. De er stadig meldt ind. Stor regning at stikke i hovedet på 
dem i starten. 

BS nævnte, at han godt kunne tænke sig, at nye medlemmer får et helt års kontingent til ½ års 
pris. Det virker bedre end ideen med prøvemedlem. 

Tiltaget blev drøftet og det blev vedtaget at nye medlemmer er kontingentfri i indeværende + 
næste kvartal. Dette skal være gældende fra 1. kvartal 2022 eller så snart det er teknisk muligt. 

PJ taler med programmør Michael om hvordan vi kan løse det teknisk 

Der var enighed om at klubberne henstilles til at bruge de midler, som de fritages for i kontingent, 
på skakfremmende tiltag for at dels af fastholde nye medlemmer og dels tiltrække nye 
medlemmer. 

PJ taler med programmør Michael om hvordan vi kan løse det teknisk, at nye medlemmer er 
kontingent fri i indeværende + næste kvartal. Gældende fra 1. kvartal 2022 eller så snart det er 
teknisk muligt. Det blev vedtaget. 

Det er efterfølgende besluttet at udsætte beslutningen om kontingentfrihed til delegeretmødet i 
Påsken, da beslutningen vurderes til at være en beslutning om fastsættelse af kontingent. 

Forslag om kontingentfritagelse til medlemmer der har været væk fra skak i en længere årrække, 
blev ikke vedtaget. 
 

 



9. Praksisændring for automatisk lyn- og hurtigskak rating korrektion (Holger Lodahl)  

HL præsenterede forslaget, som er stillet af et enkelt medlem. Forslaget blev behandlet og ikke 
taget til følge. 

10. Kvinde DM  

Forsøgsordningen med kåring af kvindelig danmarksmester, hvis der deltog 4 kvinder eller flere i 
kandidatklassen, er udløbet og blev evalueret. 

Ved seneste DM deltog 3 kvinder i kandidatklassen og der blev kåret en kvinde danmarksmester 

AR bakker op om at vi fortsat kan kåre en kvindelig danmarksmester, såfremt der er mindst 3 
kvinder med i kandidatklassen. 

PJ nævnte, at han mener, at vi skal give dem en chance til at finde en form, som de ønsker.  
De bedste kvindelige landsholdsspillere skal sammen med kvindelandstræneren internt finde 
forslag på hvordan Kvinde DM kan afvikles fremover. 

Det blev besluttet at give kvinderne en frist til 1. januar 2022 om at melde tilbage med, hvordan de 
ønsker at kvinde DM skal afvikles. 

Sponsor og livestreaming blev kort drøftet. 

11. Udtagelseskriterie til DM Landsholdsklassen  

PJ redegjorde for fordelene ved at ændre udtagelseskriterie til DM Landsholdsklassen. 
PJ har spurgt spillerne om, hvad de synes. 

Spillerne er enige med, at det vil være fint med FIDE-rating og listen pr. 1. februar 2022 er en 
passende frist. 

Det blev vedtaget, at udtagelseskriterie til DM i landsholdsklassen, fremover er FIDE-rating pr. 1. 
februar. 

Der blev drøftet omkring, hvornår der skal foretages lodtrækning. Der var enighed om, at det er en 
arrangørbeslutning. Det kan være en god ide at høre spillerne om dette. Ved seneste DM blev 
lodtrækningen foretaget 14 dage før. 

Der blev stillet et spørgsmål om, hvad skal der til for at blive FIDE-dansker? PJ oplyste, at DK skal 
acceptere ham og nuværende forbund ønsker at frigive ham. Der er en takstoversigt fra FIDE, der 
viser, hvor meget DSU kan kræve for at frigive en stormester, der ønsker at skifte til et andet 
forbund.  
En FIDE-dansker kan godt blive danmarksmester. 

12. Divisionsturneringen, oplæg til nye retningslinjer og tiltag.  

JF og AA præsenterede et oplæg til nye retningslinjer og tiltag til reglementet for 
Divisionsturneringen. Ideen med oplægget er at det skal være grundlag for et forslag, der vil blive 
præsenteret på næste HB-møde i februar. 



JF gennemgik det nuværende reglement for divisionsturneringen og kom med bemærkninger og 
kommentarer til mulige ændringer. 

JF nævnte, at der ikke står noget om præmiens størrelse til vinderen af Skakligaen samt de øvrige 
divisioner. Der står, at det er HB, der hvert år beslutter størrelsen på præmier og offentliggør dem. 
JF bemærkede, at størrelsen på præmier til danmarksmestrene samt til vindere af de øvrige 
divisioner med fordel kunne skrives ind i reglementet for divisionsturneringen. 

Brætpoint blev drøftet. JF og AA luftede tanken for at man i Divisionsturneringen i lighed med 
mange af de europæiske ligaer fremover spiller om matchpoints i stedet for om brætpoints. Dette 
gav anledning til en debat, der afslørede delte meninger i HB om brætpoints eller matchpoints. 
JF oplyste, at planen er at spørge de klubber, der deltager i divisionsturneringen om dette punkt. 
Der blev nævnt, at der tidligere har været stemt om dette, og at det blev brætpoints, der vandt. 

Der skal kigges på planlægningen af divisionsturneringen. JF nævnte, at der med fordel kan tilføjes 
i §6 at der tages forbehold for ændringer af spilledatoer indtil 1. juni. 

Endvidere nævnte JF, at der med fordel kan præciseres hvornår divisionsturneringen kan starte og 
hvornår divisionsturneringen skal være færdigspillet.  

JF nævnte ny prioriteringsliste i forhold til, hvad divisionsturneringsudvalget skal tages hensyn til 
når de vælger spilleweekender. 

Ny prioritering kan være: 

 Tysk holdturnering 
 Store turneringer for landshold (elite) 
 Store udenlandske turneringer 
 Store danske EMT 
 Efterårsferie (uge 42) samt vinterferie (uge 7) 
 Svensk holdturnering 

 
Det blev godkendt af JF i §9 b.1 tilføjer C. Adgangsforhold for handicappede mv. (kørestolsadgang). 

Punktet tages op igen på mødet til februar. 

13. Nyt fra hovedkredsene  

KP oplyste, at der har været en sag med udmeldelser, hvor en klubs medlemmer har meldt sig ud 
og efterfølgende meldt sig ind for at spare kontingent. KP spurgte efterfølgende forsamlingen om 
der findes nogen effektive metoder til at komme dette til livs. 
PJ oplyste, at klubben som sådan ikke havde foretaget sig noget ulovligt. Alle medlemmer på nær 
en havde udmeldt sig og derfor var klubben ikke nedlagt. PJ tilkendegav, at det ville være en god 
ide, hvis der var nogen, der tog en snak med klubben omkring deres handling for at sikre, at dette 
ikke gentager sig. 



CA tilføjede, at klubben skal have forklaret reglerne og hvorfor reglerne er, som der er. De største 
betaler mest. 

En mulighed kunne være at indkræve halvårs- eller helårskontingenter. 

Episoden er beskrevet på klubbens hjemmeside og det virker som om, det er initieret af 
bestyrelsen.  

HL fortalte om 1. HK 

ØBRO har afholdt en jubilæumsturnering samtidig med DM. En kvindelig spiller havde tilbudt sin 
hjælp og stået for det elektroniske med stor succes. 

Der har været afholdt møde med Konventum om afvikling af Copenhagen Open 2022. Det er 
tvivlsomt om det kan bruges som spillested. Der er en masse hvis´er der skal falde på plads, hvis 
der igen i 2022 skal afvikles Copenhagen Open. 

Gentofte Skakklub har lavet deres første turnering, der resterer et par runder. Desuden har 
klubben tilmeldt et par hold til holdturneringen. Klubben har ambitioner om at blive en stor klub 
og har allerede hyret trænere ind til at varetage træning af klubbens spillere. De har indkøbt en 
masse materialer. 

JW informerede om en ny mulig skakklub i Tune, der kommer til at være en del af Tune 
Idrætsforening. 

14. Eventuelt 

PJ oplyste, at den mail fra Rune Egede Andersen, som han modtog i nat, vil han sende til de 3 
sjællandske hovedkredsformænd. 

PJ fortalte, at han er inviteret til møde med Svendborg Kommune. Svendborg vil gerne opfattes 
som en meget idræts- og kulturvenlig kommune, og kommunen vil gerne hjælpe klubber med 
ansøgninger der kan give penge til for eksempel afvikling af DM. Foruden PJ deltager Jørn Kiel. 

PGO oplyste, at der snart er deadline for ansøgning om tilskud til turneringer i 2022. 

Næste møde er søndag den 13.februar 2022. Det bliver et online møde. 

FU holder møde skærtorsdag den 14. april 2022 og HB holder møde langfredag den 15. april 2022. 
Husk at bestille overnatning. 

 


