
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegeretmødet 2022 

Referat af delegeretmødet på Hotel Svendborg 

Søndag d. 17. april 2022 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet for 2021 fremlægges 

4. Fastsættelse af kontingent 

HB foreslår: For nye 1.gangsmedlemmer af Dansk Skak Union afregnes dog ikke kontingent 

til unionen, men alene til hovedkredsen, for det første hele samt for en eventuel 

forudgående periode kortere end et kvartal, regnet fra indmeldelsesdatoen. 

5. Fastsættelse af rating afgift 

6. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

7. Valg efter lovene: 

a. Kasserer (Poul Guldbæk Olesen er på valg) 

b. Et medlem af forretningsudvalget (Jesper Scherling Fris er på valg) 

c. Et medlem af forretningsudvalget (Allan Erik Schmidt Andersen er på valg) 

d. Et medlem af skaknævnet (Jacob Carstensen er på valg) 

e. Tre suppleanter til skaknævnet (Frank Petersen, Vagn Lauritsen og Chresten Nielsen er på valg) 

f. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jens Gade er på valg) 

g. En revisorsuppleant (Gert C. Jøhnk er på valg) 

 

8. Eventuelt 



Information om referatformen.  
Referatet er et koncentrat af delegeretmødet, udfærdiget som et kombineret beslutnings- og forhandlingsreferat, og ikke som 

tidligere en fuldstændig gennemgang af hvad der blev sagt fra talerstolen. 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. Den organisatoriske del af beretningen er ligeledes medtaget fuldt ud. 

Dansk Skak Unions formand Poul Jacobsen bød velkommen til mødet og startede med at bede forsamlingen 

om, at mindes de skakkammerater, der var døde siden sidste delegeretmøde: 

Arne Hansen Randers Skakklub, Carsten Nielsen Enkeltmedlem 6 HK, Egon Svenningsen Sæby Skakklub, 

Erling Degn Hadsten Skakklub, Erling Molbæk Christiansen  Valby Skakklub, Finn Larsen Frederikssund 

Skakklub, Flemming Rasmussen Ishøj Skakklub, Frits Clausen Hadsten Skakklub, Gunnar Bøhrnsen Jensen 

Skakklubben Alssund, Hans C Hansen Frederiksværk Skakklub, Hans Chr. Nielsen Læseforeningens Skakklub, 

Helge Nielsen Skakklubben Evans, Jan N. Thybo Morsø Skakklub, Jens Grum-Schwensen Brøndby Skakklub, 

Jens Thøisen Ishøj Skakklub, Jesper Klitmose Holm Damhus Skakklub, Johannes Andersen Sydøstfyn, John 

Erling Nielsen Fredericia Skakforening, Jørgen Lauritsen Egedal-Jyllinge Skakklub, Jørgen Lethan Valby 

Skakklub, Jørgen Michael Jensen Frederikshavn Skakklub, Jørgen Slotsgaard Frederikssund Skakklub, Knud 

Erik Helleshøj  Damhus Skakklub, Lars Kasten Nielsen Skanderborg Skakklub, Leif Christensen Sjælsø 

Skakklub, Mads Borup Nordre Skakklub, Morten Døring Sydøstlollands Skakklub, Niels Laurits Agger 

Roskilde Skakklub, Ole Mathiesen Ishøj Skakklub, Palle Gejl Jørgensen Vojens Skakklub, Peder Bækgaard 

Viborg Skakklub, Per Hattens Frederiksberg Skakforening, Peter Klemmensen THY Skakklub, Richardt 

Ebbesen Springeren Kolding, Svend Rose Slagelse Skakklub, Vagn Larsen Skakklubben af 1927, Ringsted, 

Aage Andersen Skanderborg 

 

1. Valg af dirigent 

Forretningsudvalget foreslog Steen Juul Mortensen som dirigent. Steen Juul Mortensen blev valgt uden 

modkandidat. 

Steen Juul Mortensen takkede for valget og konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indvarslet og 

dermed beslutningsdygtigt.  

Bjarne Sønderstrup, Aalborg Skakforening og Lars Agger, Skive Skakklub blev valgt som stemmetællere. 

Steen Juul Mortensen oplyste, at der var udleveret stemmesedler repræsenterende 1588 af i alt 3827 

mulige stemmer. 

2. Formandens beretning 

 

Hermed tid til en beretning, der som vanligt er opdelt i 3 hovedafsnit.  

Vi skal have sagt tak til de mange enkeltpersoner og klubber der er indstillet af hovedkredsene der er 

indstillet til henholdsvis hæderstegn og initiativpræmier. Vi skal have nævnt de vigtigste resultater fra året 

der er gået og endelig skal vi beskæftige os med udvalgte organisatoriske emner. Som det første punkt vil vi 

gå til uddeling af Unionens hæderstegn og initiativpræmier, og som de senere år gør vi det således at en af 

mine FU kolleger varetager oplæsningen af begrundelser for de, som er tilstede her i salen, og kan modtage 

dem. Jeg håber naturligvis at han kommer til at læse længe, så vi kan udtrykke vor anerkendelse og tak for 

de fleste af dem.  



Hæderstegn 2020  

1. Hovedkreds:  

Sven Løntoft Amager Skakforening  

Sven Løntoft indstilles til hæderstegn for sit store arbejde for juniorskakken i København og sit arbejde som 

formand for Amager Skakforening siden 2017, et arbejde der har bidraget til at bringe Amager Skakforening 

frem som en meget synlig klub i det københavnske og et dejligt sted at komme og spille holdskak og skak i 

øvrigt. Amager Skakforening har fordoblet sit medlemstal de seneste 10 år, det er nok en holdbedrift i 

klubben, men det kræver også sin formand. Klubben og Sven har fået en fin og velfortjent artikel i 

Skakbladet 2020/4, hvor mange klubber kan hente ideer og inspiration fra. Svend startede som 

assisterende junior leder i 2011 og blev senere leder af "Amager Skakskole" i 2012 og formand i 2017. Ud 

over at være et stort aktiv i Amager Skakforening er Sven også aktiv i KSUs bestyrelse med ansvar for junior 

arbejdet, et arbejde der ligger Sven meget på sinde. Sven hjælper også Dansk Skoleskak og man kan finde 

hans opgaver i deres blad.  

2. Hovedkreds:  

Henrik Mølvig Køge Skakklub 

2. Hovedkreds tildeler i år hæderstegnet til Henrik Mølvig fra Køge Skakklub. Henrik har i mange år på 

ganske usædvanlig vis brændt for skakken. Han er en stærk og meget engageret spiller. Men han har også 

gennem sit firma XtraCon støttet og muliggjort mange skakbegivenheder i Danmark. På lokalt plan har han 

med sit engagement i Køge Skakklub været med til at sikre Køge Skakklub 1.-pladsen i Skakligaen og 

dermed Danmarksmesterskabet i holdskak 2019. Team XtraCon Køge har efterfølgende deltaget i det 

meget prestigefyldte og stærkt besatte Europamesterskab for hold og opnået en flot 9.-plads. Derfor har 

han være fremsynet ved at skaffe flere meget stærke stormestre til Køge Skakklub for at kunne forbedre 

denne placering ved kommende Europamesterskaber for hold.  

3. Hovedkreds:  

Ulla Hansen Skakklubben Sydøstfyn 

Ulla Hansen fra skakklubben Sydøstfyn har udført supermeget frivilligt arbejde og har stået for mere 

praktiske opgaver til bl.a. DM-arrangementer og altid gjort det med et smil og skabt god fællesskabsfølelse 

for alle. Den spæde start var i Nyborg skakklub i 1984 og så skiftede hun året efter til Sydøstfyn og har 

været "hjemme" siden. Hun var meget hurtigt engageret i den daglige drift af klubben og har næsten 

uafbrudt siddet i bestyrelsen.  

6. Hovedkreds:  

Bjarne Tornbjerg, Skanderborg Skakklub  

Bjarne Tornbjerg meldte sig ind i Skanderborg Skakklub 01.09.1972 og har været medlem siden, med 

undtagelse af et år fra 1982, hvor han måtte hellige sig studierne. Der gik ikke mere end 3 år før Bjarne blev 

et betydningsfuldt medlem af bestyrelsen for Skanderborg Skakklub, og trådte til som kassemester fra 1978 

til 1982 og igen fra 2000 frem til 2018 – sammenlagt 22 år på kassen. I bestyrelsen har Bjarne altid haft 

fokus på at "medlemmerne skulle have noget for pengene". Medlemmerne skulle føle at 

medlemskontingentet blev brugt til bredden i skakklubben og ikke kun til eliten. Desuden var Bjarne også 

aktiv som redaktør af klubbladet ”Løberen” fra 1977 – 1982. Ud over det typiske indhold i et skakblad 

udarbejdede Bjarne ”Klubblad for et kvart århundrede siden” hvor han gengav nyheder og spændende 

hændelser gravet frem fra historiske klubblade. Selv om man skulle tro, at der ikke var tid til mere, så tog 



Bjarne sig også tid til at tage en dommereksamen i 1977 og har i mange år fungeret som 

dommer/hjælpedommer ved utallige stævner, f.eks. Skanderborg Skakklubs internationale IM/GM-

turneringer (GMturneringen SAMBA 1 i 2003 og GM- turneringen SAMBA 2 i 2005) og igen i 2012. Var 

ligeledes med til at arrangere DM i 2003. Seneste dommergerning var ved DSU's turnering om 

Danmarksmesterskabet for piger i januar 2020. Vi vil vurdere at Bjarne har lagt over 1000 timer i det 

frivillige arbejde med skak, til stor glæde for andre. Bjarne har altid udvist en tilbageholdende fremtoning, 

og han nyder stor respekt for måden, hvorpå han stille takler tingene.  

7. Hovedkreds:  

Sune Normann Hansen, Brønderslev Skakklub  

Sune overtog i 2016-2019 formandsposten i Brønderslev Skakklub og var med til at rette klubben op i en 

svær tid. Samtidig var han initiativtager til flere hurtigturneringer på Vrå Højskole. 9. Hovedkreds Lars 

Breinholt Agger er en af de ildsjæle, der er så vigtige at have, for at en hvilken som helst forening kan trives. 

Siden han for mange år siden kom til Skive fra hedengangne Sydthy Skakklub, har Lars været et stort aktiv 

på alle mulige niveauer. Han har både beklædt formandsposten og posten som kasserer, været 

juniortræner både internt i klubben og på Vestfjendsskolen og været holdleder, i nogle sæsoner endda for 

flere forskellige hold. Derudover har han i en årrække været en af klubbens mest aktive spillere. Det 

mærkes tydeligt, at Lars Agger virkelig går op i klubbens ve og vel, og han interesserer sig for alle, uanset 

spillestyrke. Og i kraft af den jordbundne person, han er, får han skabt kontakt til selv de medlemmer, som 

måske ellers ikke snakker ret meget med nogen. Sammen med andre gode kræfter har Lars Agger en 

nøglerolle i, at Skive Skakklub i dag er hovedkredsens største klub og også en af de mest velfungerende.  

Sydjysk Hovedkreds:  

Hans Gregersen Grindsted Skakklub 

Hans Gregersen kan i år fejre et helt unikt jubilæum: 75 år som medlem af Grindsted Skakklub. Igennem sit 

lange, lange medlemskab har han været særdeles aktiv - både organisatorisk og som menigt medlem. Han 

er flerfoldig klubmester. Han har talrige gange og beredvilligt taget en tørn i bestyrelsen, fortrinsvis som 

materialeforvalter; og han har altid været klar til at give en hånd med, når praktiske opgaver skulle løses i 

klubben og ifm. turneringer. Selv en nylig hjerteoperation hindrede ikke Hans i at spille holdskak! Endelig er 

Hans Gregersen Grindsted Skakklubs første og hidtil eneste æresmedlem.  

Hæderstegn 2021  

1. Hovedkreds:  

Jacob Carstensen Brønshøj  

Jacob Carstensen indstilles til hæderstegn for et mangeårigt stort arbejde i det danske skakliv. Senest som 

rating officer, da dette pludseligt var nødvendigt. Jacob Carstensen har været en vigtig medspiller i at få 

gennemført Politiken cup og senere Extracon. Og i de seneste år har Jacob været Organisator for 

Copenhagen Open, der trods Corona udfordringer blev til vel gennemført turnering. Jacob Carstensen har 

også været aktiv i KSUs bestyrelse og ledet holdturneringen i en årrække. Jacob Carstensen er også meget 

aktiv i Brønshøj Skakforening og står for at lave GM-turneringer og senest det Københavnske mestersak og 

lang weekend turnering.  

  



2. Hovedkreds:  

Jesper Pondal Køge Skakklub  

Jesper har været medlem af Køge Skakklub i snart mange år. Jesper er et meget stort aktiv for Køge 

Skakklub, hvor han stiller altid beredvilligt op, når klubben har brug for assistance ved de mange forskellige 

aktiviteter, der foregår. Jesper er bestyrelsesmedlem med ansvar for ungdomsarbejdet. Han er træner for 

de unge i skak kolen og er i det hele taget meget synlig i dette vigtige arbejde. Jesper Pondal har om nogen 

fortjent denne anerkendelse fra Dansk Skak Union for sit flotte arbejde til gavn for dansk skak.  

7. Hovedkreds:  

Rasmus Kristiansen Skørping Skakklub  

Rasmus har været formand i Skørping Skakklub siden 2015 og var således med til at arrangere DM på 

Comwell i Rebild i 2017. Rasmus har de senere år endvidere været involveret i skoleskak på Terndrup Skole.  

Sydjysk Hovedkreds: 

John Engstrøm, Nørre Snede Skakklub 

Sydjysk Hovedkreds indstiller John Engstrøm. Han har i en lang årrække tjent som en solid formand for 

Nørre Snede Skakklub, der trods sin beskedne størrelse og takket være formandens indsats altid har holdt 

et højt aktivitetsniveau. Skakklubben fra den lille midtjyske provinsby med det store opland, hvorfra mange 

af medlemmerne kommer, har, med John Engstrøm som ankermand, altid været en trofast deltager i 

holdturneringen, selv når en oprykning har stillet krav om at mønstre et 8-mands-hold. Desuden afholder 

Nørre Snede Skakklub under John Engstrøms utrættelige ledelse hele 2 årlige enkeltmandsturneringer som 

har sin trofaste deltagerkreds. John Engstrøms virke er ikke kun egenhændig, da han dygtigt formår at 

aktivere sine medlemmer i klubbens tjeneste. John Engstrøm viser med tydelighed at der også er plads til 

mindre skakklubber.  

 

Hæderstegn 2022 

1. Hovedkreds:  

Peter Olsen, Skakklubben Seksløberen  

Peter Olsen indstilles til hæderstegn for et mangeårigt stort stykke arbejde i KSU som turneringsleder for 

holdturneringen, hvor mange kan genkende at der svares hurtigt på henvendelser om holdopstillinger, nye 

medlemmer, reserver eller hvad det måtte være. Holdturneringen er blevet ledet af en af Danmarks mest 

kompetente turnerings ledere. Peter har også gjort et stort stykke arbejde i KSUs bestyrelse og deltagelse i 

flere HB møder. Peter er skarp i sine analyser og har gode indspark på vore møder. Peter har endvidere 

været formand for divisionsturneringsudvalget i mere end 10 år samt hjulpet med Politiken cup og Extracon 

Open i mange år.  

2. Hovedkreds:  

Mikkel Strange, Næstved Skakklub  

Mikkel har i en årrække været en meget inspirerende, nytænkende og aktiv formand for Næstved Skakklub. 

Her kan nævnes etablering af en skakcafé som mødested for skakinteresserede, forskellige former for 

foredrag og ikke mindst hans ugentlige skakspalte gennem snart 15 år i Sjællandske. Mikkel Strange er 

således omdrejningspunktet for skak i Næstved, og han har i den grad fortjent hæderstegnet som 

anerkendelse for sit virke for skakken.  



6. Hovedkreds:  

Leo Starup, Randers Skakklub  

Leo Starup har gennem en længere årrække været en god og stabil arbejdskraft i såvel Tårnet, hvor han 

oprindelig spillede og videre, da klubben blev slået sammen med Skakklubben af 1946 i Rokaden og nu i 

Randers Skakklub. Leo Starup har været med i alle tre bestyrelser, skrevet klubblade, stået bag 

julearrangementer, gule ærter aften, lavet quizzer, undervist i skoleskak og har generelt altid været klar til 

at arbejde i klubberne, når det var nødvendigt. Mangler der et skilt, en indbydelse, et opslag eller en folder, 

så kan man roligt henvende sig til Leo, så bliver det fikset, og er der brug for oprydning eller en spiller på et 

hold, så stiller Leo Starup også op. Efter sammenslutningen af Rokaden og Randers Skakklub i 2019 blev Leo 

foruden et sikkert og hårdtarbejdende bestyrelsesmedlem også en bærende kraft i klubbens juniorafdeling, 

hvor han gør en stor indsats for begynderne og nye spillere, der dukker op. En meget stabil og loyal 

arbejdskraft, som mange klubber vil misunde.  

7.Hovedkreds:  

Jens Emil Hansen, Frederikshavn Skakklub  

Jens Emil har som mangeårigt medlem i daværende Sindal Skakklub og senere som formand i Frederikshavn 

Skakklub siden 2013 været en aktiv repræsentant for skakken i det nordlige Vendsyssel. Frederikshavn 

Skakklub tilbyder således undervisning for nye medlemmer.  

8. Hovedkreds:  

Mariann Petersen, Helsingør Skakklub  

Da Helsingør Skakklub i 1982 var i bekneb for at finde en kasserer til den kommende generalforsamling, var 

der ikke umiddelbart nogen, der havde lyst til opgaven. Et af medlemmerne (Åge Petersen) fik sammen 

med daværende formand (Ole Bøgh Larsen) den idé at spørge Åges kone, Mariann. Mariann kunne 

heldigvis overtales til at påtage sig hvervet som kasserer for klubben, dog kun som en midlertidig løsning 

for et år. Både tidligere og nuværende formand betragter kassererposten som klubbens vigtigste 

bestyrelsespost. Hvis der ikke er styr på økonomien og administrationen i det hele taget, så er det svært at 

drive en klub effektivt. Mariann havde via sit arbejde en god erfaring med administration mv., og det viste 

sig hurtigt, at hun gjorde en fantastisk indsats herunder flittig, med stor akkuratesse og samvittighedsfuldt. 

Lige siden 1982 har Mariann accepteret at være ’midlertidig kasserer’ for endnu en periode, så hvad der 

den gang blev betragtet som en midlertidig løsning, blev til noget varigt. Klubben har gennem alle årene 

været begejstret for vores kasserer, og hun kan i dag fejre 40 års-jubilæum på posten.  

Sydjysk Hovedkreds:  

Jan Rosenberg, Springeren Kolding  

Sydjysk Hovedkreds indstiller Jan Rosenberg på baggrund af et stort, aktivt arbejde som ambassadør for 

skakspillet. I enhver skakklub er det vigtigt at tiltrække og tage godt imod nye medlemmer i alle 

aldersgrupper, og med sin åbenhed og passion for skakspillet står Jan altid klar til at opmuntre og hjælpe 

nye skakspillere ind i varmen. Jan har et meget stort netværk i skakkredse – både blandt nybegyndere og 

stormestre, og hans virke for udbredelsen af spillet går langt udover den lokale klub, hvor han er medlem. 

Et stort socialt engagement er også en vigtig drivkraft for Jans frivillige indsats, og det førte i 2018 til et 

Skak-EM efter sejr i Social Inclusion Games i Holland. Med hjælp fra ildsjæle som Jan Rosenberg, er der 

masser håb for skakspillet!  

  



Initiativpræmier 2020  

2. Hovedkreds:  

Dianalund Skakklub  

Dianalund Skakklub tildeles årets initiativpræmie. I år har klubben eksisteret i 75 år, hvilket markeres med 

en reception som optakt til klubbens velbesøgte Holbergturnering, som i 40 år nu har været et 

samlingspunkt for spillere fra nær og fjern. På ungdomssiden markerer Dianalund Skakklub sig også med 

undervisning af børn og unge. I år er det således Dianalund, der står som arrangør af 

Sjællandsmesterskabet for ungdom. Vi ønsker Dianalund tillykke og ønsker alt godt i fremtiden.  

3. Hovedkreds:  

Læseforeningens Skakklub  

Læseforeningens Skakklub tildeles årets initiativpræmie. for at vise at opgaven med at få skabt en 

juniorafdeling (BOCA Juniors) kan være en succes hvis man ligger energi og kræfter i det. De har skabt et 

stærkt sammenhold for fremtidens skakspillere, nemlig juniorer, ikke mindst ved at give medlemmerne 

spilletrøjer. De har siden opstart stået for rivende udvikling af skakniveau for både novicer og talentfulde 

juniorspillere og har været klubben med den største stigning i gennemsnits rating på Fyn.  

 

6. Hovedkreds:  

Skanderborg Skakklub  

Klubben er ikke bange for at kaste sig ud i nye initiativer om det gælder bredden eller eliten, og i 2020 var 

Skanderborg Skakklub så atter på banen med et større arrangement – denne gang Pige DM, hvor klubben 

sørgede for såvel turneringen som bespisning og overnatning. Klubbens medlemmer stiller op når der er 

brug for det.  

Sydjysk Hovedkreds:  

Fredericia Skakforening  

Fredericia Skakforening er én af Sydjysk Hovedkreds´ største og allermest aktive klubber med både styrke 

og bredde. Her foregår naturligvis traditionelle, ”interne” medlemsaktiviteter, og klubben deltager med 5 

hold i divisions- og HK-holdturneringen. Klubben er desuden aktiv, når det gælder markedsføring, 

rekruttering og sponsorsamarbejde. Ligeledes er der god gang i og samarbejde med skoleskakken – lokalt 

og i Vejlekredsen. Endelig markerer Skakforeningen sig stærkt som arrangør med en årlig IM-turnering, 

koordinerede turneringer og hurtigskak. I 2020 er et FIDE-dommerseminar henlagt til Fredericia, og 

Skakforeningen er desuden medarrangør af de nordiske mesterskaber for ungdom i år.  

 

Initiativpræmier 2021  

1. Hovedkreds:  

Skak for sjov 

Skak for sjov tildeles årets initiativpræmie for at få nye lokaler op at stå for klubben med skak café samt 

udendørs skakbrætter og faciliteter i Frederiksberg, Aksel Møllers Have.  



2. Hovedkreds:  

Faxe Skakklub.  

Klubben har på trods af nedlukninger alligevel formået at skabe skakaktiviteter i lokalområdet. Således har 

man igangsat turneringer online. Bl. a. har man gennemført et kommunemesterskab, hvor spillere fra Faxe 

Kommunes to klubber Haslev og Faxe har deltaget. Dette har haft den lokale presses bevågenhed, således 

at der har været flere reportager med billeder i avisen. Faxe Skakklub er således et godt bevis på, hvordan 

man på en ny måde kan komme udvikle vores fælles passion for skakken i en svær periode.  

Sydjysk Hovedkreds:  

Skakklubben Alssund  

Skakklubben Alssund med adresse i Sønderborg blev til som en forudseende fusion af flere lokale 

skakklubber på begge sider af Alssund for 50 år siden. Klubben havde i jubilæumsåret 2020 sat alle sejl til 

med reception og stormestersimultan, der desværre måtte aflyses pga. Corona. Derimod blev en 

jubilæumsturnering med store præmier gennemført. Klubben overkommer ulemperne ved den geografiske 

beliggenhed og er meget aktiv som arrangør – både med egne, åbne turneringer, den traditionsrige 

Slotsturnering i samarbejde med Gråsten Skakklub og en mangeårig venskabskamp mod Haderslev 

skakklub. Endelig har Skakklubben Alssund været hurtig til at påtage sig opgaven med at arrangere online-

skak under pandemien.  

 

Initiativpræmier 2022  

1. Hovedkreds:  

Gentofte Skakklub  

Flot initiativ med nystartet skakklub i KSU!  

2. Hovedkreds:  

Kalundborg Skakklub.  

Klubben har med stor kreativitet haft succes med at tiltrække nye spillere og fastholde dem. I starten af 

sæsonen gennemførte man for små penge en reklame på Facebook, der nåede ud til 3400 personer og 

øgede klubbens medlemstal med mere end 25%. Klubbens indsats er således et godt eksempel på ”den 

gode historie”, som vi alle kan blive inspireret af i vores stræben efter at udvikle af Dansk Skak Union.  

6. Hovedkreds:  

Aarhus Skakklub/Skolerne  

Klubben er en fusionsklub fra 2007. Rødderne på begge sider er stærke og gamle. Men de senere år er 

medlemstallet dalet støt. I september 2020 var der blot 32 tilbage, og klubben begyndte at overveje 

situationen. Tilslutningen til klubaftener og klubturnering var blevet sløj. Under Corona krisen fik klubben 

imidlertid henvendelser fra ikke-medlemmer, som ønskede træning. Dette viste sig hurtigt at være det 

springende punkt til fremgang. Til tider skal man ikke finde en strategi, der er udklækket indefra, men 

simpelthen lytte til de behov, der måtte være. Træningsaftener blev sat i system og med en ny formand 

blev der hanket op i de gamle medlemmer til hjælp til træningen. Det blev en måde at sluse nye 

medlemmer ind på. Mange af de nye spillere har spillet på online platforme under Corona nedlukning 

og/eller set Queens Gambit. Når dette skrives, er klubben på 53 medlemmer. En del er man lykkedes med, 

noget ikke. Uanset hvad, så udvikler klubben fortsat træning og tilbud. Det er vigtigt, man er flere, der 



løfter i flok. Tilbud må ikke hænge på en enkelt eller to. Klubben drømmer om endnu flere tiltag, endnu 

flere tilbud. Men den er begyndt. Og den går frem.  

7. Hovedkreds:  

Aalborg Skakforening af 1889  

Aalborg Skakforening af 1889 har i den forløbne sæson fået 25 nye medlemmer og er nu med over 100 

medlemmer en af landets allerstørste. Medlemstilgangen skyldes for en stor dels vedkommende den gode 

modtagelse nye medlemmer bliver mødt med. Disse tilbydes således undervisning samt deltagelse i 

klubturnering og holdskak fra første færd. Aalborg Skakforening afholdt i februar årets DM i Seniorskak i 

foreningens fine lokaler på Aalborg Tekniske Gymnasium. Med 48 deltagere og livedækning af 18 spil blev 

turneringen afviklet til alles tilfredshed.  

8. Hovedkreds:  

Nordsjællands Skakklub (NSK)  

NSK er en klub i fremgang, som den har haft, siden den blev oprettet i 2018. Klubben er baseret på et 

anderledes koncept end de fleste andre skakklubber. Der er ingen ugentlige klubaftener, men til gengæld 

har man både målrettet træning og sociale events. At man starter en ny klub og formår at gøre projektet 

levedygtigt, bør i sig selv anerkendes. På den baggrund er Nordsjællands Skakklub en oplagt modtager af 

initiativpræmien.  

9. Hovedkreds:  

Holstebro Skakklub  

Holstebro Skakklub er en velfungerende klub, der på trods af pandemien alligevel har formået at skabe en 

betydelig medlemsfremgang de seneste år. Klubben har et godt blik for at opnå sponsorstøtte, og en stor 

del af ledelsesopgaverne er delegeret til en række udvalg. Der arrangeres gågadeskak og mange 

turneringer, og klubben har fire hold med i holdturneringen.  

 

Resultater 

Team Xtracon Køge sluttede på 6. pladsen ud af de 38 startende hold ved European Chess Club Cup, der 

sluttede lørdag i Struga i Nordmakedonien. Resultatet var det bedste nogensinde for et dansk hold. Og det 

kunne endda være endt endnu bedre. Holdet tabte knebent med mindst mulige cifre 3½-2½ til det 

vindende russiske hold Mednyi Vsadnik i sidste runde. Med det modsatte resultat var holdet endt på 2. 

pladsen i turneringen.  

Jan Rode Pedersen fra Skanderborg er ny Danmarksmester i hurtigskak i 65+ rækken. Jan Rode gik 

ubesejret gennem turneringen og endte på 7 point, hvilket var et halvt point mere end Svend Pedersen fra 

Nørresundby, der også gik ubesejret gennem turneringen. 

 I +50 gik Mogens Henrik Thuesen fra Brønshøj overraskende hen og vandt turneringen udelt med scoren 

6½/8. Sejren var fuldt fortjent, da Mogens mødte alle 7 spillere med mere i rating end ham selv, og scorede 

5½ point mod dem. Det var sidste chance for et Danmarksmesterskab, da han næste år falder for 

aldersgrænsen og dermed rykkes op i 65+!  

Ungdomsdanmarksmestre 2021:  

U08: Storfavoritten Alexandru Pirtac fra SK1968 var helt suveræn, og vandt samtlige 7 partier.  



U10: Favoritten August Jalving fra Skak for sjov vandt med 5½ point mesterskabet på bedre korrektion end 

Villads Majvang Sandmann.  

U12: EU-mesteren Vitus Bondo Medhus fra Evans blev en sikker vinder af turneringens største gruppe med 

maksimum.  

U14: Jeppe Hald Falkesgaard fra Brønshøj gik ubesejret gennem turneringen og afgav kun et halvt point til 

Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs der sluttede på 4 point og tog sølvmedaljen.  

U16: Mesterskabet blev afgjort i sidste runde til fordel for Casper Liu med 4½ point.  

U19: med fuldstændig ens korrektion måtte der i den ældste gruppe kåres to Danmarksmestre. Både 

forhåndsfavoritten Nicolai Kistrup og Oscar Koch Müller sluttede på 4 point, og de havde heller ikke mødtes 

indbyrdes i turneringen. 

 9-årige August Jalving fra Skak for sjov blev mesterspiller i Amagermesterskabet der sluttede i 12. oktober. 

August er født den 14. april 2012, og er dermed ny mesterspiller. er dermed ny mesterspiller i en alder af 9 

år og lige knap 6 måneder. August slår lige akkurat GM Jonas Buhl Bjerres gamle rekord sat i januar 2014 

med knap et par måneder. 

GM Allan Stig Rasmussen vandt 22. oktober 2021 i Svendborg DM i lynskak for 5. gang i træk og 7. gang i 

alt. GM Allan Stig Rasmussen vandt DM i skak for femte gang i sin karriere, med 7/9 og et ½ points forspring 

til landstræner Sune Berg Hansen.  

I Veteranklassen blev Jan Bauner fra SK1941 danmarksmester med scoren 4½ af 5 foran Claus Nørregaard 

fra Syddjurs.  

Ny kvindedanmarksmester blev Elena Gerassimovich Steffensen fra Ålborg, der i Kandidatklassen scorede 4 

point. Undervejs besejrede hun de to øvrige kandidater til titlen, Ellen Fredericia Nilssen og Esmat Guindy. 

Ellen Fredericia Nilssen fra Køge opnåede også 4 point, og blev dermed juniordanmarksmester. Nummer 2 

blev klubkammeraten Paulius Meskenas.  

Guld på bræt 3 til Jonas Bjerre ved EM Jonas Buhl Bjerre en leverede en helt enestående præstation ved EM 

for hold ved på 3. brættet at score 6½ af 8 for Danmark.  

GM Jonas Buhl Bjerre blev en ganske suveræn vinder af DM i hurtigskak, der blev spillet i Hvidovre den 28. 

november. Jonas Bjerre scorede 7 af 7 og slog undervejs de tre andre deltagende stormestre: Mads 

Andersen, Jonny Hector og Jesper S. Thybo.  

August Jalving vandt gruppen med under 1900, 6 af 7 scorede August  

Det blev GM Jonas Buhl Bjerre, der løb med titlen Årets Skakspiller 2021 i stærk konkurrence med sine to 

landsholdskollegaer Allan Stig Rasmussen og Jesper Søndergaard Thybo.  

17-årige Jonas Buhl Bjerre leverede en fantastisk præstation i årets Tata Steel Challengers. Det blev til en 

delt 2-3 plads, hvor han vandt 6 partier undervejs (3 af dem mod 2600+) og tabte kun til ham, han delte 2-3 

pladsen med samt turneringsvinderen Erigaisi Arjun, som kvalificerede sig til næste års Tata Steel Masters. 

Dette bringer Jonas for første gang over de 2600 som kun den 7. dansker nogensinde.  

Senior DM I den yngste gruppe, 50+ vandtes af FM Sandi Stojanovski, der scorede flotte 6 af 7. I den ældste 

gruppe var FM Per Næsby Andreasen meget overbevisende med 6 ud af 7 mulige point.  



Team Xtracon Køge genvandt danmarksmesterskabet for klubhold. Køge endte 7 point foran Hillerød, der 

lidt overraskende fik sølv foran Skanderborg på bronzepladsen.  

Langfredag vandt stormester Allan Stig Rasmussen DM i Lyn for sjette gang i træk, og ottende gang i alt.  

 

Organisatorisk  

Medlemsudvikling  

Betalende medlemmer pr. 31. marts 2018 = 4068  

Betalende medlemmer pr. 31. marts 2019 = 4046  

Betalende medlemmer pr. 21. april 2019 = 3984  

Betalende medlemmer pr. 19. september 2021 = 3785  

Betalende medlemmer pr. 17. april 2022 = 3885  

Lang tid er der jo ikke gået siden sidste Delegeretmøde (blækket på referaterne er ikke helt gennemtørret 

endnu), og så står vi her igen, for at behandle Unionens forhold. Allerede her er det på plads at gøre 

opmærksom på følgende – i lyset af de omfattende referater fra de seneste delegeretmøder har HB nikket 

til at referatformen ændres, således at det ikke længere bliver en total afskrift af forhandlingerne, det 

ændres til et referat af de vigtigste passager. Som supplement hertil, bliver et redigeret uddrag af 

lydoptagelsen lagt tilgængeligt på nettet.  

Når jeg siger redigeret er det naturligvis af 2 hensyn – ingen gider lytte til 10 minutters pause mens 

stemmetællerne arbejder med at afklare en afstemning, og alle kvikke kommentarer om formandens 

intelligens er sædvanligvis upassende og bortcensureres med hård hånd! Og til konspirationsteoretikerne – 

vi gemmer naturligvis også en uredigeret version, skulle det komme til en diskussion lig den som efterfulgte 

delegeretmødet i 2011.  

Lad mig med det samme slå fast, opholdet her på Hotel Svendborg har vanen tro budt på fremragende 

forhold, uanset om man er her i kortere eller længere tid. Erfarne og dygtige arrangører med Michael 

Nielsen og Jørgen Kiel i spidsen har været garanter for en afvikling i topklasse, og et dejligt omfattende 

restaureret Hotel med et venligt og interesseret personale har forsøgt at gøre opholdet så behageligt som 

muligt for os alle – så for at citere en tidligere kvindelandstræner ”what’s not to like”. Arrangørerne har 

ydet en kæmpe indsats før og under turneringen, jeg synes godt vi her kan give dem en hånd herfor. Først 

og fremmest er turneringens formål at få kåret en Danmarksmester i skak – og gerne på en måde som gør 

os stolte og glade over spillets finesser – og ved I hvad, jeg kan ikke forestille mig et felt som ville have givet 

større underholdning – de er ikke alene gode skakspillere, de er fremragende fightere som i den grad gør 

spillet ære – tak til hele feltet for fremragende underholdning.  

Vi håber nu at være endegyldigt forbi en periode med pandemier som lammer samfundets normale 

funktioner, i det mindste for Danmarks, Skandinaviens og Nordeuropas vedkommende. Jeg har her under 

stævnet meget tydeligt fornemmet hvor glade skakspillerne er for at atter at kunne samles om en tradition, 

at møde gamle venner og i det hele taget nyde skak ”as it should be” – og det håber vi naturligvis at kunne 

blive ved med.  

Men i fremtiden bliver det en tid stadig med respekt for det passerede og øget fokus på simple men 

effektive forholdsregler, for at medvirke til generel højnelse af sundheden når vi mødes. Smitten er der jo 

stadig og kan hurtigt genvinde kræfter, så lad os bidrage med øget opmærksomhed og forholdsregler, når 

vi samles.  



Skakken er kommet godt i gang igen, og et kig på turneringsplanen viser at klubberne arrangerer 

turneringer som også er velbesøgte. Her kan nævnes Sonflow Cup samt Kronborg Chess open med flere end 

50 deltagere som særdeles velbesøgte her i foråret/forsommeren.  

Til efteråret starter holdturneringen igen og på trods af Corona tror vi på en sæson uden nedlukninger og 

forsamlingsforbud. En ny sygdom har desværre overtaget opmærksomheden totalt – og her tænker jeg 

naturligvis på situationen i Ukraine. Det er mig ganske enkelt totalt uforståeligt at politik kan udfolde sig på 

denne måde i 2022 – ikke langt fra vore grænser. Jeg har svært ved med ord at ramme en fuldstændig 

præcist formuleret holdning til hvor forfærdeligt det er, hvor hårdt vi skal modstå aggressorerne og hvor 

meget vi skal føle med og begræde ofrenes tab, det er mig faktisk umuligt. I stedet vil jeg – helt usædvanligt 

midt i beretningen– bede forsamlingen rejse sig og i kort øjebliks stilhed mindes krigens mange 

meningsløse og forfærdelige tab af menneskeliv og materielle ødelæggelser af deres samfund! Vi er trods 

alt ikke vant til at der er krig i Europa. (Forsamlingen rejser sig.)  

Tak for det!  

Danmark har, sammen med Nordisk Skakforbund og naturligvis også Europæisk Skakforbund taget skarpt 

afstand fra Ruslands og Hvideruslands politik. Vi har besluttet ikke at deltage i begivenheder med Russisk 

deltagelse, vi besluttede ikke at deltage i OL i Moskva, og vi støtter klart op om bestræbelser på at reducere 

russisk indflydelse i FIDE. Men vi gør det sammen med vore nære naboer og allierede – ikke som en 

enkeltstående højtråbende idealist – men derimod som et samlet hårdt pres der kræver forandringer i Fide. 

Jeg er ikke særlig optimistisk med hensyn til succes – det er allerede tydeligt i mine sonderinger at mange 

medlemsstater i Syd- og Mellemamerika, Afrika og store dele af Asien vil stemme for et Genvalg af den 

nuværende russiske FIDE-præsident Dvorkovich, som har bekendtgjort at han genopstiller til sin 2. 

valgperiode. Og vi skal ikke være naive – Putins Rusland satser benhårdt på at vinde dette valg, uanset 

hvilke metoder de skal finde frem af posen med overtalelsesargumenter.  

Hovedbestyrelsen drøftede problemstillingerne på mødet her for 2 dage siden, og jeg er glad for at have 

fået et klart mandat fra HB til at føre en passende fast profil – hvor jeg på jeres vegne skal agere efter 2 ret 

præcise hensyn – Danmark skal ikke medvirke til nogen sejre for Putins propagandamaskineri, men vi skal 

heller ikke ukritisk straffe den menige russer som også er et offer for regimets adfærd!  

På november måneds HB-møde blev budgettet for 2022 vedtaget, og i den forbindelse blev det fra HB’s 

side tilkendegivet at budgettet skal overholdes, hvilket FU naturligvis også tilstræber.  

På mødet i fredags blev dette understreget da vi drøftede de med garanti voldsomt forøgede 

rejseomkostninger ved at OL er flyttet til Chennai i Indien. Efter en længere debat blev det slået fast at OL-

budgettet skal overholdes, så der venter en opgave med at få enderne til at nå sammen, hvis vi skal have 

hold afsted i år. Kan det ikke lade sig gøre er HB indstillet på at den derved opnåede besparelse kan frigøres 

til at støtte andre turneringer i perioden, såvel individuelt som holdmæssigt.  

I flere år har mange af vore elitespillere, primært skakligaspillere, plæderet for at de gerne vil spille med 

matchpoint som primær afgørelse, fremfor brætpoint. FU foretog derfor en undersøgelse blandt 

divisionsklubberne, om deres holdning til dette og andre spørgsmål. Besvarelserne viste at der blandt 

skakliga-klubberne var flertal for at spille med matchpoint, mens man ikke kunne konkludere noget 

lignende for klubberne i 1. og 2. division. HB behandlede besvarelserne langfredag og efter en lang debat 

blev det med stemmerne 8 for og 7 imod besluttet at lade skakligaen spille en 2-årig forsøgsperiode med 

matchpoint, mens divisionerne fortsat spiller med brætpoint. Forsøgsperioden træder i kraft allerede fra 

den kommende sæson.  



Når vi er ved Divisionsturneringen, så er det absolut på sin plads at bemærke Divisionsturneringsleder Hans 

Milter Persens fremragende indsats med turneringens daglige ledelse. Der har i den seneste sæson været 

nogle sager hvor han har udvist en sund dømmekraft med vægtningen mellem hårde sanktioner og 

hensyntagen til de omstændigheder pandemien bragte med sig. Nogle af afgørelserne har været heftigt 

bestridt og hårde ord er taget i anvendelse imod hans afgørelse – men heldigvis har såvel turneringskomité 

og vort genetablerede Skaknævn set igennem alle følelserne, og konstateret at han har truffet gode 

afgørelser – det er en god fornemmelse her frem mod den kommende sæson.  

Det er næppe en hemmelighed at vores eget Skaksalg er i økonomiske vanskeligheder, og der gøres store 

anstrengelser for at bedre situationen. Skaksalget er her i Svendborg – lige nu - med mange markant 

nedsatte priser, i håb om at det kan forvandle lagerbundet kapital til operativ kapital. Jeg vil gerne her 

opfordre alle, men måske især klubber som har tilgodehavender i form af gavekort og Junior 

instruktørtilskud om at veksle disse tilgodehavender til varer – hvad enten det er tryksager eller måske en 

god stak billige kvalitets skakbøger der kan bruges i klubbens daglige virke som præmier og så videre. Der 

har aldrig været så gode muligheder for en god handel som nu, så kom frisk – støt og styrk vort Skaksalg. Vi 

har så meget talent blandt vore organiserede knap 4.000 skakspillere.  

I øjeblikket hører jeg den ene gode historie efter den anden, om nye medlemmer, børn og voksne, som er 

kommet til klubberne efter at have spillet måske 2-3 år på nettet – og starter ud med stor spilforståelse og 

indimellem meget stor spilstyrke. Og så er det jeg begynder at fantasere om hvad de 20.000 danske ”ikke-

medlemmer” som ugentligt spiller på nettet kunne tænkes at berige os med, for naturligvis er der også 

store talenter blandt denne gruppe, det ville være naturstridigt andet. Den skal vi pine død finde ud af at 

komme i kontakt med – og det skal vi hjælpes ad med! Vi har oprettet et forum på skak.dk som hedder 

idekatalog.skak.dk – hertil vil jeg gerne opfordre nogle af jer til at komme med bidrag, hvis I har gode idéer 

og/eller erfaringer.  

Gennem de senere år har vi haft meget fokus på Jesper og Jonas med flere, og de har bestemt levet op til 

vore forventninger hidtil, og jeg er stærkt overbevist om at de kommer endnu længere, de er jo stadig i 

voksealderen. Og det mest fantastiske ved det danske ungdomsskak miljø – der er allerede stærke nye 

navne som tiltrækker sig lignende opmærksomhed – som ungdomslandstræneren en dag vi sludrede 

bemærkede – det er vanskeligt at være utilfreds med potentialet i gruppen af unge – så vi glæder os til at 

følge deres udvikling. Kære klubledere – skak er moderne – det spilles så meget og så mange steder 

udenfor vort etablerede univers – på gader og stæder, i parker, på cafeer, på nettet, i skoleskakken – det 

vrimler med jo med dem kan jeg forstå, dem skal vi også række ud efter. Vi skal ikke tvinge dem ind i det vi 

gør – vi skal tilbyde dem at være med, men vi skal også være nysgerrige og åbne overfor det de gør i deres 

miljøer – måske er det ovenikøbet sjovt og måske kan nogle af deres præferencer rent faktisk forbedre det 

vi plejer at gøre – så ræk ud efter dem – vi kan kun vinde på at være imødekommende!  

Enkelte FU medlemmer har mange trælse timers alene arbejde med rutinefunktioner som kan udføres af 

udenforstående, hvad enten det drejer sig om bilagspostering eller oprydning i Unionens arkiver og kontrol 

og vedligehold af materialer som live udstyr og lignende. Igennem flere år har det været kutyme at bevilge 

midler til ekstern bogføringshjælp, og også andre vigtige opgaver er en sjælden gang blevet honoreret. På 

forslag fra FH behandlede HB langfredag et forslag om hvorvidt disse honoreringer kunne gå til et valgt FU 

medlem. Efter en grundig debat, besluttede HB at vedtage forslaget med følgende præciseringer. Er det 

større beløb, dvs. mere end 10.000 kr. årligt skal HB godkende det. Ved mindre opgaver kan FU godkende, 

og der skal ske underretning til HB i hvert enkelt tilfælde.  



Hjemmesiden kører fint, og især Claus Marcussen gør et stort arbejde med vedligeholdelse mv. Det skylder 

Dansk Skak Union ham en stor tak for! Vi skal også huske at takke både Olga Bratakova og Thomas Hauge 

Vestergaard der bidrager med et stort arbejde, det være sig som skribent/fotograf eller den der får det hele 

til at virke, alt det tekniske i opbygning af hjemmesider, undersider og meget andet. Der sker hele tiden nyt 

og nye undersider dukker op.  

Jeg vil igen her opfordre til at i som medlemmer kommer med ideer/forslag til hjemmesiden på 

design@skak.dk.  

Formidlingen af skakken har i den grad fået løft her ved DM – suveræn liveformidling direkte fra brætterne 

af Kasper Jerwiarz, og streaming fra kommentatorrummet og direkte videolink på hovedpersonerne i 

spillesalen af professionel kvalitet – forbilledligt arbejde af Mads Boe, Rasmus Skytte, Shanne Hedegaard 

Jakobsen og Ellen Fredericia betyder at vi har hele Skak-Danmark med i spillesalen – det skal og kan 

udnyttes til at sprede kendskabet til skakken, især fordi alle udsendelserne jo båndes og ligger til afspilning 

på YouTube.  

Formidlingen er jo også Skakbladet, hvor turneringen om DM traditionelt omtales af Danmarksmesteren. 

Skakbladet er i dag med en kvalitet og et indhold på et sådant niveau, at det reelt er et af verdens bedste 

skak-magasiner. Og vel at mærke på dansk med fremragende forfattere. Det kan og bør vi være tilfredse 

med, eftertænksom kvalitet og undervisningsmateriale, indpakket i den løbende arkivering af Unions 

historie, som jo altså også afspejles i bladet. Brug det, udnyt det gode læringspotentiale i artiklerne. Brug 

det også til at få fortalt den gode historie med fokus på breddeskakken i Danmark, det er jo også en del af 

hvem vi er. Opgaverne i den umiddelbare fremtid handler primært om at stramme op på Unionens 

administrative processer i alle niveauer, og naturligvis til stadighed med fokus på rekruttering og 

fastholdelse af nye medlemmer.  

Jeg er glad for i dag at kunne takke såvel en ny Rating Officer som et nyt skaknævn for den gode start de 

har fået i deres områder. Sammen med dem kommer der også nye idéer til først og fremmest 

effektivisering og forenkling af processer og formidling af deres arbejde – dem skal vi hele tiden vurdere, og 

implementere nogle af.  

Til sidst en tak til alle deltagere, sponsorer og frivillige som har gjort dette DM stævne til en så fremragende 

begivenhed, jeres bidrag kan simpelt hen ikke værdsættes for højt. Håber vi får meget at gøre med 

hinanden i fremtiden, for I er faktisk uundværlige, hvis nogen er det. 

Tak for ordet. 

 

Dirigenten takkede herefter formanden for beretningen.  

Uden debat godkendte forsamlingen formandens beretning. 

3. Regnskabet for 2021 fremlægges 

Poul Guldbæk Olesen fremlagde regnskabet med følgende kommentarer. 

Efter et par år med en utraditionel procedure for fremlæggelse af regnskaberne for både 2019 og 2020 er vi 

nu tilbage i normal gænge, sådan at regnskabet bliver afsluttet 2-3 måneder efter at året er gået og 

derefter fremlagt på et delegeretmøde i påsken.  



Det er jo derfor kun ca. 7 måneder siden, at der blev fremlagt et par temmelig gamle regnskaber.  Denne 

gang er det mere friske tal.   På www.skak.dk har man kunnet se dels en såkaldt beretning fra kassereren og 

en resultatopgørelse med de vigtigste hovedtal i de sidste 14 dage, sådan som det kræves i DSU`s 

vedtægter.  Der er dog lige den krølle, at der gik nogle få dage, før revisionsbemærkningerne kom med – 

det har ikke givet anledning til bemærkninger, men bør vel lige nævnes.  

På en del punkter minder regnskabet for 2021 en del om det for 2020.  Begge år har som bekendt været 

præget af Corona-restriktioner og deraf følgende aflysninger – og begge regnskaber er derfor endt 

væsentligt bedre end budgetteret på en lidt trist baggrund, fordi indtægterne har været nogenlunde 

uændrede men udgifterne en del lavere.  

Men lad os tage et blik på de konkrete tal.  I det udsendte bilag er der 4 kolonner.  Her koncentrerer jeg mig 

mest om kolonnerne regnskab 2021 og budget 2021.   Og for dem, der kan nøjes med bundlinietallet, kan 

jeg jo hurtigt lige trække det frem:  et budgetteret underskud på 354.000 kr. og et regnskabsoverskud på 

308.000 kr., altså hele 662.000 kr. bedre end forventet. 

Først indtægterne:  totalt set er de ca. 150.000 kr. højere end budgetteret.  Det dækker over en del plusser 

og minusser på de enkelte konti.  Når vi tager kontingenterne, som jo er den klart største indtægt, er det 

lykkedes at få 40.000 kr. mere ind end budgetteret.  Budgetskønnet var nok også temmelig forsigtigt.  Til 

gengæld er det gået en del ned ad bakke mht. ratingafgifter – de er cirka halveret, pga. den væsentligt 

lavere turneringsaktivitet.  Posten offentlige tilskud dækker over 2 poster – tipsmidler via Dansk 

Tankesports Forbund og så en ny:  tilskud fra bladpuljen, hvor DSU populært sagt har fået ”snablen” ned i 

en offentlig kasse og hentet 55.000 kr. og formentlig også kan regne med dette fremover.  Posten 

sponsorindtægter har været usædvanlig høj pga. den meget omtalte støtte på 150.000 kr. fra Jøker 

Holding.  Men det er vigtigt at nævne, at den ikke har givet et tilsvarende overskud men til gengæld 

muligheden for at hæve niveauet for vores elitespillere.  Hvis vi lige hopper ned til udgiftskontiene, fremgår 

det, at der på den ”nye linje” er brugt et tilsvarende beløb, bortset fra 3 kr.  Detaljeret regnskab er lavet og 

sendt til sponsoren.   

Tilskud fra fonde har været mindre end budgetteret.  

Udgifterne er ligesom tidligere delt op på nogle hovedoverskrifter, hvoraf de største er specificeret.  Den 

mest markante afvigelse på elitebudgettet er kategorien ”øvrige eliteudgifter”, men den dækker i høj grad 

over at skak-OL blev aflyst, og de budgetterede udgifter dertil derfor ikke er brugt.  

Indenfor breddeaktiviteten er mindreforbruget forholdsvis endnu mere markant. En væsentlig forklaring er 

her udsættelse af U-NM, som var budgetteret med 100.000 kr., men nu til gengæld vil medføre et 

tilsvarende forbrug i 2022.  Men også en aflyst pokalturnering, væsentlige mindre seniorskak-aktivitet m.v. 

har trukket i retning af lavere udgifter.  Til gengæld har vi brugt ca. 11.000 kr. til onlineskak i form af 

præmietilskud i toppen til en stribe turneringer, som ellers er ”løbet rundt” takket være deltagerindskud.  

Skakbladet har brugt ca. 20.000 kr. mindre end budgetteret – især i løn til skribenter.  Og der er også 

mindre forbrug på kontiene for information, hjemmeside & IT. 

Også udgiften til FIDE-rating er mindre end forventet.  Udgifter til administration, møder og diverse er holdt 

indenfor rammen.  En af grundene har været færre kørselsudgifter og flere online-møder.  Corona har 

været den direkte årsag – men mønstret vil formentlig fortsætte, da det er besluttet, at ét af de 4 årlige HB-

møder online og langt de fleste FU-møder også holdes online – og derved spares udgift til kørsel og 

fortæring der bliver konsumeret undervejs, betales ikke til hotelpriser men er for egen regning!    



På kontiene stævnefest og lederpleje har man ikke flottet sig med udgifter overhovedet.  Det bliver så 

anderledes i 2022!   Vækstaktiviteter dækker over ungdomsinstruktørordningen, som kun er blevet brugt i 

beskedent omfang.  Driftsindtægter og udgifter lander dermed på et plus på 356.000 kr. 

På næste side har vi så de såkaldt finansielle poster, der dækker over kurstab og -gevinster på de 

obligationer og renter, der jo desværre har været af negativ art i de senere år.  Der har også ved 

delegeretmødet i september sidste år været spurgt til dette, og denne gang har revisorerne også henstillet 

til at vi undersøger muligheden for at investere anderledes fremfor at have pengene stående på en 

bankkonto.  Heldigvis er der jo en pæn sum, som ikke skal bruges.  Jeg skal ikke kloge mig på hvad der sker 

på pengefronten i disse usikre tider.  Men det bliver taget op senere her i år.  

Der er et samlet underskud på disse poster, især fordi omkostningerne er væsentligt højere end normalt – 

forklaringen på dette er især, at anparterne i Dansk Skaksalg er blevet nedskrevet fra 80.000 til ca. det 

halve.  Dette tal er taget fra Dansk Skaksalgs 2021-regnskab (som i øvrigt ikke er et emne for gennemgang 

her).   Så det samlede overskud for 2021 lander på 308.092 kr.   

Balancen pr. 31/12-21 kan så ses nedenfor.  Det skal her fremhæves, at posten ”øvrige debitorer” er blevet 

nedbragt til 65.000 kr.  Det dækker stort set over at klubber skylder DSU penge.  Som nævnt ved sidste 

delegeretmøde har jeg/vi været i gang med en større rykkerprocedure og forkert bogførte poster og har 

fået langt de fleste penge ind men dog afskrevet ca. 38.000 kr. til og med 2020. Tallet vil aldrig kunne blive 

nul.  Der skal gøres en indsats igen mht. manglende betalinger fra 2021. Men der er altså i alt en kapital på 

2.154.052 kr.  

Under passiver har der i flere år stået en post, der hedder ”henlagt til særlige formål”, som er DSU`s 

internationale fond.  Det har ingen praktisk betydning, og jeg har aftalt med revisorerne, at vi ved næste 

regnskab overvejer om det skal præsenteres på en anden måde.  

Så går vi lige over til tekstdelen, som dels består af kassererbemærkninger og dels af bemærkninger fra 

revisorerne (som er Henrik Mikkelsen, der har været revisor i en årrække og Jens Gade, som har været med 

for første gang i år). 

Langt det meste er standardbemærkninger, som næppe behøver at blive gennemgået; dog er der i 

kassererbemærkningerne (ud over det, der allerede er sagt) en kommentar til budgettallet for 2022.  I 

revisionsbemærkningerne er der en passus om at ”regnskabet er præget af flere efterposteringer og 

kontooprydning.  Vi anbefaler derfor fortsat, at Unionen overvejer behovet for at styrke 

regnskabsfunktionen yderligere”.  Det er naturligvis taget til efterretning.  

Til sidst lige et kort kig ind i 2022:  HB vedtog i november 2021 et budget i balance efter en grundig 

diskussion.  Det er p.t. holdningen i HB, at det helst skal være udgangspunktet fremover; dog kan der være 

undtagelser.  Der er også lagt op til, at budgettet drøftes grundigt på det møde, som HB holder omkring den 

1/9.  Til den tid er der gået 10 måneder siden vedtagelse og mange forudsætninger kan have ændret sig.   

På indtægtssiden er der i 2022 ingen sponsorindtægt fra Thomas Jøker.  Men der er et vist håb om en 

medlemsfremgang, der kan slå igennem på kontingentindtægten.  Til gengæld kan vi allerede nu røbe, at 

FU ikke vil foreslå nogen kontingentstigning i år.  Til gengæld er der nok noget, der tyder på, at vi ikke 

undgår det næste år.  Hvis inflationen slår igennem, som økonomerne forudser, må udgifter til fx rejser og 

hoteller, produktion af skakblad m.v. også forventes at stige og dermed risikere at udhule de 

budgetrammer, som vi har p.t. Men det er det alt for tidligt at kloge sig på nu.    



Lige nu er vi mest bagudskuende, da det jo handler om regnskabet for 2021.  Og jeg vil sige tak for ordet i 

første omgang.  Og så er der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og det er dirigenten, der styrer 

denne diskussion.  

Dirigenten takkede herefter kassereren for gennemgangen af regnskabet. 

Finn Stuhr Køge Skakklub roste regnskabet, men havde gerne set Unionen tilbyde ukrainske flygtninge 

gratis medlemskab. 

 

Kassereren svarede at FU ville overveje tanken. 

 

Da ingen andre ønskede ordet, konstaterede dirigenten at forsamlingen godkendte kassererens beretning. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Kassereren foreslog på HB’s vegne uændret kontingent.  

Finn Stuhr, Køge Skakklub foreslog at juniorer ikke skulle betale kontingent.  

Poul Jacobsen kommenterer at FU ikke kan støtte forslaget, da budgettet så ikke ville kunne holde. 

Finn Stuhr trækker forslaget tilbage med en bemærkning om at det er en idé som der bør arbejdes videre 

med, og at Køge Skakklub vil arbejde for at få det afskaffet. 

Derefter blev forslaget om uændret kontingent vedtaget. 

 Morten Fabrin redegjorde for hovedbestyrelsens, i indkaldelsen, stillede forslag om kontingentfrihed for 

førstegangsmedlemmer af Dansk Skak Union. HB revurderede på mødet langfredag forslaget så det fik 

følgende ordlyd: ”For nye førstegangsmedlemmer af Dansk Skak Union afregnes dog ikke kontingent til 

unionen, men alene til hovedkredsen, medlemskabets første kvartal.  

I den efterfølgende korte debat deltog Bjarne Sønderstrup, Ålborg Skakforening, Jan Bauner, K41, Finn 

Stuhr, Køge og Aksel Hansen Holstebro Skakklub.  

Aksel Hansen fastholdt det oprindelige forslag, der som det mest vidtgående blev sat til afstemning først. 

Forslaget blev forkastet ved håndsoprækning, og derefter blev det af HB ændrede forslag vedtaget ved 

håndsoprækning.  

 

5. Fastsættelse af ratingafgift 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret ratingafgift og da der ikke fremkom andre forslag, blev ratingafgiften 

fastsat uændret. 

6. Indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag 

7. Valg efter lovene: 

7a. Kasserer  

Poul Guldbæk Olesen var på valg og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede 

dirigenten, at Poul Guldbæk Olesen var genvalgt. 



7b. Et medlem af forretningsudvalget  

Jesper Scherling Fris og var på valg og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede 

dirigenten, at Jesper Scherling Fris var genvalgt. 

7c. Et medlem af forretningsudvalget  

Allan Erik Schmidt Andersen og var på valg og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, 

konstaterede dirigenten, at Allan Erik Schmidt Andersen var genvalgt. 

7d. Et medlem af skaknævnet 

Jacob Carstensen og var på valg og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede 

dirigenten, at Jacob Carstensen var genvalgt. 

7e. Tre suppleanter til skaknævnet  

Frank Pedersen, Vagn Lauritsen og Chresten Nielsen var på valg og villige til genvalg, da der ikke var andre 

kandidater, konstaterede dirigenten, at Frank Pedersen, Vagn Lauritsen og Chresten Nielsen alle var 

genvalgt. 

7f. To revisorer  

Henrik Mikkelsen blev genvalgt, og Jens Gade blev nyvalgt.  

7g. En revisorsuppleant  

Gert Jøhnk blev foreslået Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Gert Jøhnk var 

valgt. 

8. Eventuelt 

Formanden gjorde opmærksom på at DM og delegeretmøde 2023 afholdes i Svendborg. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede med at motivere et leve for Dansk Skak Union. Herefter 

blev mødet hævet. 
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