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Referat af Hovedbestyrelsesmødet søndag d. 4. september 2022 kl. 10.00 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 

5500 Middelfart. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. april 2022 

3. Godkendelse af referat for Delegeretmødet 2021 

4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 

5. Forretningsudvalgets beretning 

6. Dansk Skaksalg ApS 

7. Økonomi og regnskab 

8. Godkendelse af program for Divisionsturneringen 2022-23 

9. Vilkår for Divisionsturneringen 

10. Elite og Landshold – hvad gør vi fremadrettet 

11. Dansk Skak Unions pige-DM 

12. Budget strategi drøftelse 

13. Budget 2023 - 1. behandling 

14. Forslag om tilladelse af fælleshold i Divisionsturneringen 

(15. a. Ansættelse af person i fleksjob) 

15. Nyt fra hovedkredsene 

16. Eventuelt 

Deltagere: 

FU-medlemmer: Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Arild Rimestad (AR) og Jesper 

Scherling Fris (JF) 

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

Karl Posselt, SJ-HK (KP) – Claus Andersen 6. HK (CA) ** - Bjarne Sønderstrup, 7. HK (BS) – Jakob Werner, 8. 

HK (JW)** – Leif Hamborg, 9. HK (LH). 

Afbud fra Michael V. Nielsen, 3. HK. 

Referent: Thomas Hauge Vestergård 

 

Alle deltagere har en stemme på nær **, som har to stemmer og *, som har 3 stemmer  
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1. Godkendelse af dagsorden 

PJ bød velkommen og fortalte, at der til dagens møde var afbud fra Morten Fabrin hvorfor Leif Hamborg er 

9. HKs repræsentant ved mødet. Holger Lodahl har på grund af arbejdspres i det private fået lov til at 

deltage via videolink. Der er kommet et sent afbud fra Michael V. Nielsen, 3. HK på grund af sygdom. 

Da FU pt. ikke har en sekretær, har FU bedt Thomas Hauge Vestergård om at skrive referatet. 

JF blev valgt til ordstyrer og kunne konstatere, at der ikke var nogen indvendinger i forhold til dagsordenen. 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. april 2022 

Alle har godkendt referatet uden indvendinger. 

3. Godkendelse af referat for Delegeretmødet 2021 

Referatet skulle egentlig være godkendt via mailafstemning, men nu blev det på mødet i dag. Dirigent 

Steen Juul Mortensen har sagt god for referatet og der har ikke været indsigelser. Referatet godkendt – AR 

undlader dog at stemme. 

4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 

PJ fortalte, at der har været en afstemning om DSUs stemme ved FIDE præsidentvalget. DSU valgte at 

støtte Andrii Baryshpolets med Peter Heine Nielsen som vicepræsident. Medlemmer med i alt 6 stemmer 

stemte for, at der skal stemmes blankt, mens medlemmer med i alt 10 stemmer stemte for, at der skulle 

stemmes på Andrii Baryshpolets/Peter Heine Nielsen. Et enkelt HB-medlem stemte slet ikke. 

Det blev dog en overraskende stor sejr til den siddende præsident Arkady Dvorkovich ved den endelige 

afstemning i FIDE. Flere må have fået kolde fødder kort før afstemningen. Kun 16 stemmer for vores 

kandidat. PJ mente resultatet var sørgeligt i den nuværende situation; men at vi skal stadig være med i FIDE 

fremover. 

Holger Lodahl var i Indien under FIDEs kongres og repræsenterede DSU ved mødet. HL fortalte, at Arkady 

Dvorkovich førte en meget veltilrettelagt kampagne for at blive genvalgt. Dvorkovich havde en stand på 

hotellet, hvor kongressen foregik, Dvorkovich og hans støtter var gode til at mingle rundt og hyggesnakke 

med de delegerede. Dagen før afstemningen holdt Dvorkovich en fest. I det hele taget virkede Dvorkovich 

kampagne tilforladelig og havde en god stemning. DSU stemte dog som aftalt på Baryshpolets. 

HL bemærkede, at der er kommet langt bedre styr på økonomien i FIDE under Dvorkovich s ledelse, og at 

man får det indtryk, at han har et godt hold omkring sig. Samtidig skal man også bide mærke i, at 

modstanden mod krigen i Ukraine slet ikke er så udbredt i mange dele af verden, f.eks. i Afrika, som 

herhjemme. 

LH efterlyste en mailafstemning om projektet Vejle Kredsens Skoleskakklub. PJ mente, at det kunne man 

komme ind på senere på dagen. 

Der havde også være en afstemning om at DSU kunne hjælpe Dansk Skaksalg ApS med likviditet, hvilket 

blev godkendt. Der har dog ikke været brug for ekstra likviditet endnu. 

5. Forretningsudvalgets beretning 

Se bilag 

HL spurgte om lånet til Chess House nu foreningen lukket. PGO fortalte, at det kom under punkt 7. på 

dagsordenen. 
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PJ ville gerne supplere beretningen med lidt evaluering af OL. PJ havde gennemført en evaluering med 

holdet i den åbne række, der åbner flere spørgsmål om den fremtidige organisering af holdet og 

landstrænerens rolle. Medmindre det bliver en meget stærk spiller, der skal være landstræner, så står en 

stærk organisator/administrator højt på listen blandt spillerne. Visa, rejser, etc. var denne gang en stor 

opgave, hvilket var frustrerende. Ansøgningsproceduren for en ny landstræner skal aftales, det kan være en 

åben ansøgning eller headhuntning. Landstrænerjobbet aflønnes med 30.000,- kr. årlig for øjeblikket. 

Kvindelandsholdets evaluering giver stor ros til landstræner Jacob Sylvan for alle aspekter af jobbet. 

Angående IT-systemer har Michael Nielsen skrevet et orienteringsbilag om arbejdet det seneste år og hvilke 

planer, der er for fremtiden. Til specielle ønsker afgives en forhåndsoversigt, der som oftest viser sig at 

være korrekt. Vi har et godt samarbejde og er glade for Michael Nielsens arbejde. 

HL bemærkede, at angående VISA ansøgning, vil en organisator ikke kunne hjælpe meget. Mere herom i 

punkt 10. 

PJ: Angående det sidste afsnit i beretningen. Græsrodsskak er ved at blomstre op i København og Aarhus. Vi 

har et medlem, der meget aktivt deltager i arrangementet og er en fin ambassadør for DSU. Også i rene 

DSU-sammenhænge er personen et stort aktiv bl.a. ved DM, skak på Bornholm etc. FU vil gerne ansætte 

personen et par timer om ugen i et fleksjob i en forsøgsperiode. Personen vil nok mest gøre gavn i 

København/Nordsjælland, men har også fingeren på pulsen i Aarhus og andre steder. Jeg tror på, at vi også 

skal prøve nogle skæve initiativer for at opnå resultater. Personen er allerede hjælper for Introdagen den 

13. september, Tankesportsdagen i Hellerup. Personen har en anden indfaldsvinkel end den rent 

organisatoriske. Det vil være en omkostning ved en ansættelse; men de penge tror jeg er givet godt ud. 

BS spurgte, om stillingen også indebar sekretæropgaver. PJ svarede nej, men at det skulle være som en 

slags gademedhjælper/ambassadør for skakken og at det vil løbe op i 28.000,- kr. i årlig aflønning ved en 3-

timers stilling. HL kunne godt sige ja til en forsøgsstilling, der skulle evalueres senere. Også JW og KP mente, 

at var en god ide. Det blev besluttet at sætte et ekstra punkt på dagsordenen – 15a – om ansættelse af en 

person i fleksjob. 

Forretningsudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt. 

6. Dansk Skaksalg ApS 

PJ: Inge Hansen-Jensen er gået i gang med at arbejde efter de retningslinjer, vi fastsatte på sidste HB-møde. 

Der er nu mindre gæld, og der er solgt noget mere af restlageret. Vi har næppe et helt klart indtryk af 

forretningen før der kommer et regnskab pr. 30. september. 

HL: For at spare lokaleomkostninger, har man overvejet f.eks. hollandsk auktion? 

PJ: Vi kan sagtens blive i Malling, der er billig husleje. Men diverse udsalg er bestemt oplagt. 

HL: HB bør ikke inddrages alt for meget i afviklingen. 

CA: Godt at have en aftale om fremtiden, inden vi lukker helt. Formanden for Skaksalget er på en længere 

rejse til 30. september 

PGO: Vi har lidt svært ved at blive klog på økonomien. Vi må antage, at vores anparter bliver 0 kr. værd. 

Klubbernes tilgodehavender er et større problem. Bestyrelsen skønner, at DSU må bøde cirka 100.000 kr i 

tilgodehavende til klubber. 
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NSL: Det er svært at finde ud af regnskabet for Skaksalget, men hvis der skal dækkes for 116.000,- kr. er det 

en alvorlig sag. Det virker uoverskueligt og rodet. 

CA: I 6. HK har vi gjort en indsats for at få klubber til at bruge deres tilgodehavende i Skaksalget, hvilket er 

lykkedes meget godt. 

PJ: Seneste nyt (oversigt ankommet under mødet). Det ser ud til, at Skaksalget skylder 66.000 til kunder pr. 

dags dato. Liste vistes på storskærm. 

JW: FU har mandat til at afvikle Dansk Skaksalg ApS, anbefaler en deadline for ar få afviklet 

tilgodehavender. 

PGO: Vi har givet tilsagn om, at klubberne ikke vil tabe penge: 

HL: Hvordan er det tilsagn givet? 

PJ: Det har været DSUs politik så længe jeg kan huske. 

 

HL: Vi skal sætte en deadline – ellers må vi betale pengene kontant. Der skal være en tilskyndelse til 

klubberne for at komme ud af vagten. 

KP: Vi skal ikke tale så meget om Skaksalget, vi må lade FU arbejde. Synes dog Inge har været fleksibel. 

Afviklingen skal ske hurtigst muligt. Vi skal også have en aftale om fremtiden med tryksager etc. 

NSL: På et eller andet tidspunkt er det afviklet, og så er der en sum penge, der skal den ene eller anden vej. 

Der skal være en deadline. Måske en juridisk vurdering skal foretages. 

JF: FU og Skaksalgets bestyrelse kører dette fremadrettet, og kommer med en plan. 

PJ: Skaksalgets bestyrelse og jeg vil søge ekspertbistand, hvis det er påkrævet, så vi gør tingene korrekt. Det 

skal vi nok finde en løsning på. 

7. Økonomi og regnskab 

PGO: Overordnet er det vedtaget, at der ikke må være underskud. Lige nu er der et lille underskud på 

6.000, hvilket ikke er alarmerende. 

Angående udgifterne, har især udgifterne til DM været større end forventet. Angående Eliteudgifterne, så 

var det jo aftalt, at en del af beløbet skulle bruges til OL. Udgifterne til OL blev som bekendt større på grund 

af flytningen fra Moskva til Indien. 

Det skal bemærkes, at tallene er nettotal, der er også indtægter på nogen af punkterne. 

Udgifterne til trykning af Skakbladet er større end budgetteret, ligesom der er lidt større IT-udgifter. 

To poster er væsentlige at nævne. Lånet til Chess House. Thomas Vestergård fortalte, at man arbejder 

hårdt på at DSU får hele det skyldige beløb tilbage, men forhandlinger med Aarhus Kommune bliver 

afgørende herfor. Der vil efter alt at dømme være en afklaring når HB mødes næste gang. 

Anparterne i Dansk Skaksalg er som tidligere nævnt formentlig tabt og et evt. underskud kan komme på 

tale at DSU skal dække. 

KP: Angående merudgifter ved DM – er der mellemværende med Hovedkredsene? PGO: De burde være 

ude af verden. 
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PGO: Næste regnskabsrapport kommer i november i forbindelse med HB-mødet der. 

HL: Ros til balance i udgifter/indtægter. Der skal være balance på driften. 

8. Godkendelse af program for Divisionsturneringen 2022-23 

Der er kommet en henvendelse om ændringer til det udsendte forslag (version 2). Brønshøj 2 ved Jacob 

Carstensen og Carsten Pedersen har gjort indsigelse mod antallet af hjemmekampe.  Se bilag. 

Divisionsturneringsudvalget har behandlet Brønshøjs indsigelse og afvist klagen bl.a. fordi ØBRO ikke kan 

huse kørestolsbrugere. Brønshøj beder derfor HB om at behandle klagen. 

 

KP: Er der tilskud til ture over Storebælt: PJ: Kun tilskud til overnatning ifm. Skakligaen. Foreslår at vi 

behandler de andre grupper først. 

 

AR: Synes klagen er velbegrundet. 

 

LH: Hvis man lader Brønshøj bytte plads med et andet københavnsk hold, så følger ”aben” med til det andet 

hold. 

 

JF: Synes vi generelt er kommet godt igennem planlægningen, da der kun er kommet en enkelt indsigelse, 

hvilket LH var enig i. 

 

CA: Der kan være et økonomisk argument at de er den samme klub, der får en udgift. 

PJ foreslog, at programmet – på nær gruppe 1 – godkendes. Divisionsturneringsudvalget kigger igen på 1. 

Division gruppe 1. 

PJ: Ekspertisen ligger i Divisionsturneringsudvalget, så derfor god ide at sende overvejelsen tilbage.  

 

BS: Brønshøj har en berettiget klage, de skal have et ordentligt svar, så lad endelig 

Divisionsturneringsudvalget behandle sagen igen, og se, om der er andre muligheder. 

KP: Det bør være det økonomiske, der bliver det afgørende. 

 

NSL: I 2. HK giver vi økonomisk tilskud: DSU skulle måske gøre det samme. 

 

LH: Det kommer vel ikke Divisionsturneringsudvalget ved, om enkelte hovedkredse betaler. Med så skæv en 

geografisk gruppe, vil det aldrig kunne blive helt retfærdigt. 

Program for Divisionsturneringen 2022-23 godkendt på nær for 1. division, Gruppe 1, der sendes tilbage til 

Divisionsudvalget for endnu en behandling. 

9. Vilkår for Divisionsturneringen 

JF: Prioriteringsrækkefølge ved planlægning af Divisionsturneringen skal diskuteres. Vi mener ikke længere, 

at det er relevant at tage hensyn til den svenske række. Så derfor er vores forslag som i bilaget. Derudover 

foreslår vi præmierne sat op. 

 

PGO: Indskud og præmier gælder først fra næste sæson, da det ikke er fair at opkræve for igangværende 

sæson. 
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JF: Der skal gælde en vis standard for afvikling af fællesarrangementer i Skakligaen, hvilket skal skrives ind i 

reglementer. Kan man støtte dette? 

PJ: Vi har tidligere sagt ja til at sikre en vis standard, men det kan godt være, at I lige skal høre 

medlemsklubberne om stigningen i indskud og præmier, så det kan behandles på et senere tidspunkt. 

Prioriteringsrækkefælge og rejsetilskud er vigtige. 

NSL: Overordnet enig. Men skal det stå i reglementet eller skal det være en retningslinje/vilkår/fakta blad. 

Burde nok mere stå på Divisionsturneringssiden. 

 

JF: Præmier kan godt skrives ind i reglementet. Måske kunne nogen komme udenom live, hvis det ikke står i 

reglementet? Jeg kan godt frygte, at nogen så ville komme udenom det. Til en start kan vi måske gøre det 

til retningslinjer. 

 

PJ: Ang. pligter: det er hjemmeholdet, der skal sørge for indtastning til Danbase. Det er vigtigt at 

understrege dette, da der stadig er klubber, der tror, at det er arrangørens pligt. 

 

HL: Hvornår er det besluttet? 

 

PJ: Det er mange år siden, kan ikke huske årstallet, men de skal indtastes i turneringssystemet. 

 

HL: Står arbejdet mål med glæden ved at have dem indtastet? 

 

PJ: Det er ikke det store problem, bl.a. hvis der er live-dækning. 

 

JF: Foreslår vi behandler indskud og præmier til november, resten skrives ind i retningslinjerne. 

 

KP: Var der ikke et udvalg om Divisionsturneringen? 

 

BS: Vi er ikke kommet ret meget videre. Der er ikke meget opbakning til at nedsætte et udvalg, så jeg vil 

ikke nedsætte det. Andre må overtage det arbejde.  

 

PJ: Kan nikke genkendende til den manglende opbakning. Der er dog kommet noget positivt ud af det, som 

vi skal behandle under punkt 14. Vi render ind i, at gode intentioner ikke bliver fulgt op. 

10. Elite og Landshold – hvad gør vi fremadrettet 

PJ: Vi har været lidt inde på det under beretningen. Vi har gennemført en evaluering med 

landsholdsspillerne, som jeg har informeret om. 

Fremover vil man gerne have en stærk organisator, der også kan gå forrest i de praktiske opgaver, f.eks. 

visa-ansøgninger. Der er mange administrative opgaver, der skal fungere på et landshold. Moderne 

skaktræning er meget internetbaseret, f.eks. kan forberedelsesfiler (åbninger etc.) blive lavet af 3. part når 

spillerne sover. Så medmindre man kan finde en meget stærk spiller, så er det måske mere en 

manager/sportschef, der skal bruges. Jeg ved ikke, om sådan en funktion kommer til at koste det samme, 

men det vil jeg da tro. Der er allerede et emne, der er blevet hvisket mig i øret.  

Skal vi slå stillingen op eller kan FU ansætte? 
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JW: Det er vigtigt, at der er en rigtig proces og ansættelsesprocedure. Man kan evt. skrive ”Kvalificeret 

ansøger haves”. 

BS: Har tiltro til FU, men hvem er det? Skal nok være fortrolig. 

PJ: Jeg er blevet bedt om at være fortrolig i første omgang indtil jeg har talt med vedkommende. 

HL: God ide med et stillingsopslag med vægt på kvalifikationer og præcise arbejdsopgaver. Man må sende 

to holdledere og en delegationschef. Vi skal til næste HB-møde tænke over, at vi bruger mange penge på 

meget få spillere. Vores største problem i DSU er at få frivillige til at arbejde og få flere medlemmer. Vi kan 

sagtens slagte EM-holdet.  

CA: Stillingsopslaget viser også hvad vi vil med holdet. Retningen og afklaring af forventninger. 

JF: Vi laver er stillingsopslag. Ser gerne motiverede ansøgninger og vil nævne, hvis der er en kvalificeret 

kandidat allerede på forhånd. 

PJ: Vil gerne kalde stillingen: Landsholdschef. 

HL: Honoraret kan evt. sættes lidt ned. 

PJ: Med hensyn til kvinderne, vil vi meget gerne køre videre med samme koncept. Kvinderne er meget 

glade for den nuværende landstræner. Mener vi skal arbejde hen imod at der er enkeltværelser i videst 

mulige omfang. Der bliver i øvrigt holdt kvinde DM i næste weekend med deltagelse af landsholdet. 

11. Dansk Skak Unions pige-DM 

AR: To år i træk har der ikke været noget Pige-DM på grund af Corona. Vi forsøgte sidste år og i år med 

nogle pigeturneringer, men der var ikke megen interesse. FU mener ikke der er grund til at fortsætte med 

at arrangere Pige-DM, når Dansk Skoleskak (DSS) har deres i marts måned. Så hellere bakke op om deres 

turnering - og udtage pigerne efter rating og resultater til f.eks. NM som vi gjorde i år. Vi lægger op til at 

afskaffe Pige DM i DSU-regi. 

CA: DSS har sat deres kontingent kraftigt op, og har lagt moms på beløbet, hvilket giver en del problemer. 

Medlemsskoler betaler 2.600, små klubber typisk 1.300 mod tidligere 900 kr. Derfor skal DSU passe på med 

at binde klubberne op på DSS-medlemskab. Vi mistede en del pigemedlemmer under Corona-epidemien, så 

det er op ad bakke igen. Måske skal vi lægge det i dvale. 

AR: Tror det er en god ide at lægge det i dvale. Det kan være forvirrende, at der er to mesterskaber – et i 

hvert regi. Man skal være medlem af DSS for at deltage, kan jeg se.  

JF: Vi lægger pige-DM i dvale i nogen år og følger udviklingen i medlemstallet. 

BS: Hvor mange deltager i Ungdoms DM? 

AR: Der er 25 – 30 deltagere. Men Corona har virkelig sat os tilbage. 

CA: Der er lige nu 58 medlemmer på pige-listen. 

AR: Når vi udsætter Pige DM er der en besparelse på 16.000,- kr. som kan bruges andetsteds. 

12. Budget strategi drøftelse 

PJ: Hvad skal være vigtige indsatsområder i de næste 3 – 4 år? Vi skal have en strategi, der skal afspejle sig i 

vores budget. Hvad er egentlig vigtigt i det vi gør. Har I nogen bud? 
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JW: Vigtig drøftelse. De seneste budgetter har været driftsbudgetter. For mig er det medlemsudviklingen, 

der er meget vigtig. Hvad er et realistisk medlemstal at stræbe mod? Vores store problem er at rekruttere 

frivillige. Alderspyramiden er en udfordring, da folk bliver trætte efter mange års frivilligt arbejde. Der 

mangler vi noget lederudvikling til de unge mennesker. Det bør være en vigtig prioritering. Vi har haft 

overskud et par år, så der må være råd til en investering i en tidsbegrænset periode. 

JF: CA og jeg har set på lederkurser for foreninger, bl.a. hos DGI. Jeg fandt et par interessante kurser, bl.a. 

for unge mennesker. Problemet er, at kurserne er ret dyre. Mellem 5.000 – 10.000 pr. kursus. På næste 

møde vil jeg gerne komme med et par forslag til konkrete kurser. 

PGO: Der kommer et par forslag fra FU under næste punkt (Budget 2023). Vi skal også huske på, at vi har en 

ret stor egenkapital, så hvis vi beslutter det, har vi penge til initiativer. Vi foreslår også en 

kontingentstigning. 

KP: Vi skal også have problematikken om et sekretariat i spil igen. Uden en betalt ansat, kan det være svært 

at få beslutningerne ud i livet. 

HL: Man kan gøre fremskridt på flere måder/flere spor. Det er ikke kun eliten, der skal understøttes. Elite 

understøttes for meget lige nu. Også dommere og arrangører skal plejes og uddannes. Jeg er ikke tilhænger 

af en kontingentstigning. 

CA: I 6. HK har vi haft Hillerøds formand, Hans E. Jacobsen, ude og holde et rigtig godt oplæg, men det er 

svært at få ideerne ud til næste led. Få ideerne til at fæstne sig i klubberne. 

NSL: For år tilbage var lederkurser ikke en succes. Men jeg kan godt følge CA, noget skal der jo ske. Sidst 

ramte kurserne forkert – det er vel 25 år siden nu. Vi skal nok finde nogen i vores egen kreds til at holde 

kurserne. Men det er forbandet svært. Måske skal punktet på et todagesmøde i november. 

JF: Dette er en indledende drøftelse. Det kunne sagtens være et toppunkt på et todagesmøde senere. 

BS: Jeg får næsten en deja-vu-oplevelse. Vi famler i blinde her. Der kan være ting, vi ikke kan gøre noget 

ved. Jeg har endnu ikke set et tiltag, der bare løste problemerne. Vi skal tænke på, hvad vi selv blev draget 

af, hvordan kom vi ind i klubben? Der skal reklamer ud ”Skak skal spilles i skakklubben”. Vi fik et boom 

ovenpå Corona’en. Vi skal alle tilbage og lave en brainstorm og finde nye ideer. Tror ikke på en konsulent 

udefra kan hjælpe os særlig meget. 

CA: Vi skal lære af dem, hvor det virker. ØBRO, Hillerød, Aalborg, Aarhus/Skolerne og SK1968 f.eks. Tror 

træning virker. Der skal sættes strategimål. Hvor vil vi gerne være om 5 år? Modtagelse af nye medlemmer 

er meget vigtig.  

JF: Ide-kataloget er et oplagt sted at hente inspiration. 

 

CA: Små praktiske ting som en klubhjemmeside har også en betydning. 

AR: Der kan nævnes flere Præstø, Læseforeningens Skakklub, Fredericia, Vejle-kredsen mm. Seminarer i ny 

og næ kan være en ide. Klubberne er ofte sig selv nok, der skal være noget koordinering udefra. Vi skal 

tænke ud af boksen. 

BS: Alderspyramiden kan også udnyttes. Vi forsøgte en turnering for dem, der har fri i efterårsferien = 

Juniorer + seniorer. Men skolerne svarede ikke på vores henvendelser. Der må da være nogen spillere fra 

skoleskakken, der kan lokkes ind i klubben. Det kunne være via nye turneringskoncepter, hvor de bedste 
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skoleskakspillere kan komme med. 2 – 4 spillere fra hver skole skal plejes i klubben. @PJ: Havde I ikke et 

møde med skoleskakken? De har jo en anden agenda, men der må være nogen, der kan komme over i 

skakklubben til træning. 

PGO: Fik også et deja-vu – der skal noget nyt på bordet til dobbeltmødet i november. 

KP: Vi skal ikke starte samme sted næste gang, der skal ligge noget skriftligt materiale, der er forberedt 

inden. Så kan vi rykke videre, komme op på næste hylde. 

JF: Hvem vil komme med noget skriftligt til næste gang? Det vil KP og JW. Og måske HL. 

13. Budget 2023 - 1. behandling 

PGO: Der er sendt en meget overordnet ramme ud. Vi har siden arbejdet med en kontingentstigning på 100 

kr. pr. år. Det er bl.a. inflationen, der slår igennem på vores drift. Samtidig er det 9 år siden, at vi sidst 

hævede kontingentet. På budgettet 2023 vil det slå halvt igennem – 200.000.- kr. i år 2023. 400.000,- kr. i 

2024. 

Vi har samtidig justeret udgifterne op til bl.a. DM og U-NM for hold, som det er Danmarks tur til at holde i 

2023. Også udgifterne til Skakbladet må forventes at stige på næsten alle enkeltområder. Også IT-

omkostningerne forventes at stige. 

Det er FU’s forslag til videre behandling på novembermødet. 

CA: Har vi ikke drøftet at droppe Hold-NM? 

AR: Vi skylder at afholde et Hold-NM, men det bliver på lidt andre præmisser.  

JF: Vi prøver at komme ud af samarbejdet efterfølgende.  

HL: Er det ikke farligt at budgettere med en kontingentstigning, uden at det er vedtaget på 

delegeretmødet? 

PGO: Jo, det er det. Men det kan vel næppe være så meget anderledes. 

JW: Man burde måske være så dristig, at man sætter penge af til udvikling og uddannelse, der ikke er 

finansieret, således at man kan budgettere med et underskud? 

HL: Hvad gøres der for annoncer i Skakbladet? 

PGO: Jeg gør ikke noget, det er redaktionen, der selv skal sælge dem. De får provision. 

JW: Savner et overblik over hvad det koster at annoncere i Skakbladet. 

CA: Var der ikke på et tidspunkt tale om at flytte pensionistgrænsen fra 65 til f.eks. 70 år? 

PGO: Det er bestemt en mulighed. 

PJ: Det skal være et delegeretmøde forslag. Vi skal være meget klare i den formulering om 

pensionistgrænsen. 

HL: Mener vi skal diskutere ved næste møde, om vi skal droppe deltagelse i Hold EM. 

NSL: Da vi indførte de 65 år som pensionistgrænse, blev det ikke vedtaget, men bare fastsat. 

KP: Hvis vi sætter det op, vil det ikke gælde dem, der allerede er blevet pensionister i systemet. 
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JF: Næste behandling til november. 

Budgetforslaget bliver tilrettet og sendes ud til HB-medlemmerne for behandlingen på 

næste HB-møde.  

 

14. Forslag om tilladelse af fælleshold i Divisionsturneringen 

NSL: I 2. HK har vi helt konkret et par klubber, der gerne vil stille op på en fælles styrkeliste. De har bestemt 

en god chance for at rykke op i 2. division. Men de kan ikke spille i Divisionsturneringen med de nuværende 

regler. Derfor foreslår vi, at det skal være muligt at stille med fælleshold i Divisionsturneringen.  

PJ: Vi har fået det lavet, så det virker i hovedkredsenes holdturneringssystem. Jeg har svært ved at se nogen 

minusser ved forslaget. Flere kommer til at spille skak, så jeg har stor sympati for ideen. 

HL: Skal det være åbent for alle hold – altså mere end to klubber? 

 

KP: Jeg vil gerne bakke op også, især når de tekniske problemer er løst. Men mener det skal være et 

samarbejde mellem to klubber. 

PJ: Det skal være en hjælp til de små klubber, er min forventning.  

CA: I vores turnering står der, at der kan gives dispensation til klubber, der ikke selv kan stille hold. 

BS: Helt enig. I vores holdturnering spilles der med 6 mand, hvis de rykker op, skal man så stille med 8 

mand. Jeg støtter forslaget. 

PGO: Mener også, at man skal tænke på styrken af holdene. 

JW: 8. HK støtter det konkrete forslag, som det ligger nu. 

PJ: Der kan være problemer, hvis reglen kan blive misbrugt, men har meget sympati for ideen. Måske skal 

der tilføjes noget i retning af formuleringen i 8. HKs reglement. 

NSL: Det skal være en oprykker fra M-rækken, der kan rykke videre. Forslaget er ikke ment som at to 

ligaklubber vælger at opstille sammen. 

BS: Den fælles styrkeliste skal være opnået i hovedkredsen, ikke i divisionen. 

JSF: Afstemning: Vedtaget med stor majoritet. 13 for, 0 imod, 2 blanke (CA). 

15. Nyt fra hovedkredsene. 

Se bilag. 

 

15. a. Ansættelse af person i fleksjob. 

Afstemning – forslaget som indgik i beretningen, og løftet ud af denne, blev enstemmigt vedtaget. 

16. Eventuelt 

PJ: På hjemmesiden har vi Claus Marcussen ansat til den tekniske drift som Webmaster, men jeg vil gerne 

kunne sætte flere ting i gang, der ikke ligger under en fast ansat lige nu. Derfor vil jeg gerne have mulighed 

for ad hoc at tilknytte f.eks. en webprogrammør for en periode. 

HL: På hjemmesiden kunne der være f.eks. en nedtælling til væsentlige begivenheder. Skak.dk skal være 

den klare indfaldsvinkel til OL og ikke en FB-side, som der var en tendens til ved OL for nylig. Vi skal nok 

have ungdommen med i udviklingen af vores tilstedeværelse på nettet, det nye skal komme derfra. 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

KP: Det er aldrig godt at få en tekniker til at formidle. Vi har også problemer med ”Alt om Skak”, der ikke 

virker. Nyhedsredaktørerne skriver generelt gode artikler. 

JW: Algoritme i bunden af skak.dk virker ikke. F.eks. burde der ved en artikel om Ol-skak vises beslægtede 

artikler nederst på siden.  

PJ: Noget vi kunne bruge hjælp til, er f.eks. opdatering af faste oplysninger, hvem skal gøre det?  

JW: Vi mangler opdateringer/nursing til mange af undersiderne. 

HL: Andre lande har valgt en anden tilgang, f.eks. sjakk.no. Vi kan bruge inspiration udefra. 

AR: Norsk skak er to forbund, skoleskak og skak. Der er forskellige formål, når man bruger siden (skak.dk). 

Man kunne godt kigge på de mange dobbeltklik. 

PJ: Jeg holder snart møde med Michael Nielsen, vi kan vel tage hjemmesiden op der også. Kender nogen 

nogle unge mennesker, der evt. kunne hjælpe?  

CA: Lige en kuriositet. I dag er det 50-års jubilæum for PGO og CA som aktive i DSU. 

PGO: Angående CVR-numre til klubber. Kan DSU være mellemmand? Så man bruger DSUs CVR-nummer, 

hvis der er brug for bare en enkelt pengeoverførsel fra en kommune til en klub? 

NSL: Skal man ikke have et CVR-nummer for at have en bankkonto? 

PJ: Problemet er at mange banker kræver ret høje gebyrer for en foreningskonto. Derfor kan jeg godt have 

sympati for, at DSU hjælper foreninger. 

HL: Det må klubberne selv klare, det er ikke DSUs opgave. 

JF: Tak for et godt møde, vi ses til november til et to-dagsmøde. 

 

Referat: Thomas Hauge Vestergård 

 

 

 

 

 

 


