
1 

 

 

 

Referat af hovedbestyrelsesmøde 

søndag den 5. februar 2023 
 

Mødet blev afholdt via Skype - men FU`s 4 medlemmer var  

samlet på Hotel Fredericia.  
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 6. november 2022  

3. Forretningsudvalgets beretning  
4. Økonomi og regnskab 

5. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer 

6. Kontingentforhold 

7. Strategiudvalget 

8. Ungdomsinstruktørordningen 

9. DM i hurtig- og lynskak 

10. Ungdoms-NM for hold 

11. Forslag til satsændringer vedr. divisionsturneringen  

12. Støtteforeningen 

13. Forslag til ny divisionsstruktur 

14. Hæderstegn og initiativpræmier 
15. Nyt fra hovedkredsene 

16. Dansk oversættelse af Fides regler for skak – januar 2023 

17. Eventuelt 

  

Deltagere:  

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

Jesper Scherling Fris (JF).  JF var ordstyrer og PGO var referent.     

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).   

Alle deltagere har én stemme, på nær ***, som har 3 stemmer og **, som har 2 stemmer 

Poul Jacobsen 

Formand 

Brovangen 8 

5464 Brenderup 

+45 4083 3616 

formand@skak.dk 

www.skak.dk  
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Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 6. november 2022 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Forretningsudvalgets beretning  

Den skriftlige beretning var udsendt før mødet og er vedlagt som bilag.  Desuden blev tilføjet :   

- DSU har pr. 1. januar 2023 ansat Morten Fredsgaard Rasmussen som ny webmaster 

sammen med Claus Marcussen, især med et ønske om at styrke og opgradere de for-

skellige sider på www.skak.dk  

- FU har bevilget et tilskud til, at unionens ”ekspert” i bl.a. livetransmissioner Kasper Jer-

wiarz kan tage til Oslo i forbindelse med U-NM den 17-19/2 og få erfaring med pro-

grammet Clono, som er en elektronisk noteringsliste, der bl.a. kan transmittere træk til 

internettet.     

I forbindelse med det sidstnævnte punkt blev det påpeget, at hvis programmet (som forven-

tet) tages i anvendelse i Danmark, vil der komme udgifter til bl.a. indkøb af en del tablets. Der 

er p.t. ikke gjort overvejelser om dette.  

 

Vedr. kåringen af årets skakspiller nævnte PJ, at han vil foreslå en ny procedure for afstemnin-

gen fremover og at man bør overveje at lade en jury afgøre kåringen.   

 

HL spurgte til, hvordan det var gået med den bog om Danmarksmestre i Skak, som HB gav be-

villing til i 2021.  PJ kunne oplyse, at projektet ikke bliver til noget, da initiativtageren har op-

givet projektet af personlige årsager, samt at det ikke har kostet DSU penge. 

  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Økonomi og regnskab  

Kassereren havde udsendt foreløbige regnskabstal for 2022, som kort blev gennemgået.  Der 
forventes et mindre overskud på driften i 2022, men pga kurstab på værdipapirer og afskriv-

ning af anparterne i Dansk Skaksalg vil dette blive vendt til et samlet mindre underskud.   Der 

var ikke bemærkninger til selve tallene – men et ønske om fremover at få en sammenligning 

med sidste års tal med i præsentationen.  Dette blev taget til efterretning.   

 

5. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer 

Der var udsendt et par forslag til tidsplaner til sæson 2023-24 fra divisionsturneringsudval-

get, som samtidig foreslog at vente med den endelige beslutning, til man kendte programmet 

http://www.skak.dk/
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fra den tyske Bundesliga.  Der var enighed i HB om dette – og beslutningen vil så blive taget 

ved en mailafstemning eller om nødvendigt ved et kort onlinemøde.  

 

6. Kontingentforhold 

Punktet var foranlediget af en mailudveksling mellem enkelte HB-medlemmer og sat på dags-

orden pga behovet for at diskutere, hvordan man i praksis håndterer den praksis at nogle 

klubber reklamerer med, at man ikke behøver at være medlem af DSU, selv om DSU`s og ho-

vedkredsenes love fastslår, at alle klubmedlemmer skal tilmeldes unionen (paragraf 4).  

 

HL argumenterede på 1. HK`s vegne med, at det er en god måde at indsluse nye medlemmer, 

at de har mulighed for at have en periode, hvor de ikke betaler kontingent til DSU, og at tal-

lene faktisk viser, at 1. HK er den hovedkreds, der har haft størst medlemsfremgang.  Desuden 

nævnte han, at der flere steder i DSU`s love og regler er eksempler på bestemmelser, som ikke 

overholdes i praksis eller som tiden er løbet fra.  

 

På den anden side blev det nævnt af MF, CA og BS, at det af principielle grunde var vigtigt at 

holde fast i bestemmelsen om DSU-medlemskab for alle samt  

- at det vil kunne få uoverskuelige konsekvenser, hvis praksis fra bl.a. Gentofte Skakklub 

og ”Skak for Sjov” breder sig,  

- at der er en åbenlys urimelighed i, at praksis p.t. administreres meget forskelligt 

- og at det erfaringsmæssigt ikke er et problem at få interesserede medlemmer til at be-

tale det fulde kontingent.  

CA bemærkede desuden, at DSU`s til enhver tid gældende love naturligvis skal overholdes, og 

at 1. hovedkreds bør fremsætte forslag til ændring af lovene, hvis de skal ændres i retning af 

forholdene i Gentofte Skakklub.  

 

PJ nævnte, at FU havde drøftet emnet og gjorde sig til talsmand for en ”opblødende linie”, hvor 

man på den ene side skal sikre overholdelse af DSU`s love men på den anden side også være 

åbne for nye klub- og medlemsformer og muligheder for at rekruttere medlemmer via en po-

sitiv attitude, hvor det er DSU`s tilbud i form af turneringsmuligheder, Skakbladet m.v., der 

skal virke tiltrækkende.  Han nævnte, at det kunne overvejes at ændre den nævnte bestem-

melse til ”alle klubmedlemmer bør tilmeldes unionen”, men at det helt klart kræver grundige 

overvejelser.   

 

Emnet vil blive sat på dagsordenen igen på det kommende HB-møde i april.  

 

7. Strategiudvalget 

JW fremlagde en status for udvalgets arbejde, som blev sat i gang ved temamødet i november 

2022, suppleret af KP og PJ.  Kort fortalt er emnet opdelt i underkategorierne ”medlemmer, 

ledere i skakklubber og DSU`s organisation”.  Strategiudvalget forventer at kunne fremlægge 

en mere detaljeret status og dermed udbrede kendskabet til arbejdet ved det kommende dele-

geretmøde. 
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8. Ungdomsinstruktørordningen 

Punktet var sat på dagsorden, fordi den nuværende bestemmelse kunne trænge til en opdate-

ring, fx siger det sig selv, at bestemmelsen om at ”tilskuddet kan overføres til klubbens konto i 
Dansk Skaksalg” ikke længere er aktuel.  PGO nævnte desuden, at hovedkredsenes brug af 

ordningen er temmelig ”skævt” fordelt, og at der er en tendens til at en del ansøgninger først 

kommer ind allersidst i regnskabsåret eller i nogle tilfælde efter nytår. 

Efter lidt debat og erfaringsudveksling blev det besluttet at lade ordningen fortsætte uændret. 

Dog vil det blive præciseret, at der nu – efter Dansk Skaksalgs lukning – kan vælges mellem 

udbetaling af beløbet til klubberne eller aflønning af instruktøren, og at DSU foretrækker en 
samlet indberetning fra hovedkredsene én eller to gange årligt så hurtigt som det er muligt og 

senest fx den 15. december.   

 

9. DM i hurtig- og lynskak 

Som tidligere nævnt vil DM i lyn- og hurtigskak fremover blive afholdt som et samlet arrange-

ment i en weekend. AR havde udarbejdet et foreløbig regelsæt for de kommende mesterska-

ber og orienterede om principperne heri. Dette regelsæt er vedlagt referatet.  Samtidig god-

kendte HB, at der afsættes 6.000 kr. til præmier til nr. 1 og 2 ved DM i lynskak, i tilfælde af at 

der ikke som hidtil findes en sponsor til dette formål. Efter HB-mødet er der truffet beslutning 

og udsendt indbydelse til mesterskaberne, som afholdes i weekenden den 13-14/5 i Hvidovre.  

 

10.  Ungdoms-NM for hold 

AR orienterede om, at Ungdoms-NM for hold netop var blevet afholdt den 20-22/1 i Frederi-

cia i samarbejde mellem DSU, Fredericia Skakklub, ”Vejlekredsens Skoleskak” med Niels Jør-

gen Fries Nielsen.  Arrangementet og samarbejdet mellem de involverede parter havde været 

en stor succes.  Rammerne fungerede godt, Fredericia Kommune havde vist stor begejstring 

for arrangementet, og budgetrammen var også blevet overholdt.  

Det blev også samtidig konstateret, at dette arrangement var det sidste i dette regi med DSU- 

deltagelse, og at de øvrige nordiske lande er orienteret om, at DSU ikke længere deltager, 

medmindre der sker afgørende ændringer i vilkårene for turneringen.  

 

11.  Forslag til satsændringer vedr. divisionsturneringen  

FU havde foreslået at forhøje de nuværende satser, som er meget beskedne og ikke har været 

ændret i mange år.  Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.  

 

Med virkning fra og med den kommende sæson 2023/24 er satserne derfor nu følgende:  

SKAKLIGAEN: Indskud 1.000 kr. og præmier: 1) 4.000 kr. – 2) 2.000 kr. og 3) 1.000 kr. 

DIVISIONERNE: Indskud 500 kr. og præmier: 1) 2.000 kr. – 2) 1.200 kr. og 3) 800 kr. 

Ratingafgiften er både i Skakligaen og i 1. og 2. division på 300 kr.  

 

Desuden blev det præciseret, at de nuværende rejsetilskudsbeløb fastholdes: 4.000 kr. til 

klubber, der mere end én gang skal krydse Storebælt i forbindelse med en dobbeltrunde og 

2.800 kr. til divisionskampe, der indebærer en rejse til eller fra Bornholm.  De nye vedtagne 

satser vil blive offentliggjort på holdturneringens hjemmeside sammen med program m.v.  
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12. Støtteforeningen 

PJ orienterede om, at DSU`s støtteforening ikke har været aktiv i længere tid og at der på ge-

neralforsamlingen i påsken 2022 blev stillet forslag om en nedlæggelse af foreningen. Para-
doksalt nok var der ikke tilstrækkelig mange fremmødte, der støttede en nedlæggelse og der-

for bliver ”forsøget” nu gjort igen i 2023.  I givet fald vil formuen, som er på ca. 500.000 kr. 

blive overført til administration i DSU`s regi, og det forventes besluttet, at midlerne skal an-

vendes til tilskud i overensstemmelse med Støtteforeningens oprindelige formål.  

 

13.  Forslag til ny divisionsstruktur 

Der var til mødet udsendt et bilag fra BS med et forslag til ny struktur, som var udgangspunkt 

for en drøftelse. Det foreslås her at lave en øst/vest-opdeling af Skakligaen med hver 8 hold og 

et afsluttende finalestævne samt 4 1. divisioner med hver 8 hold, dvs. i alt 48 divisionshold, 

hvor der i dag er 58.  

 

BS begrundede bl.a. forslaget med manglende engagement, især blandt 2. divisionsholdene, 

faldende styrkeniveau samt modvilje mod søndagskampe og lang rejsetid.  En anden konse-

kvens af forslaget vil i øvrigt være en styrkelse af hovedkredsturneringerne ”i toppen” med 

flere relativt stærke hold.  

 

Det blev fra starten præciseret, at HB ikke på dette møde skulle tage endelige beslutninger, 

men at formålet især var at få nogle meningstilkendegivelser om emnet og en fornemmelse af 

om forslaget i det hele taget er levedygtigt.  Der kunne konstateres en bred enighed om det 

overordnede formål i at ”slanke” divisionsturneringen og reducere antallet af hold fra de nu-

værende 58.  Derimod var der ikke enighed i forslaget om en øst/vest-opdeling i Skakligaen, 

dels pga at der vil blive et ret forskelligt styrkeniveau i de 2 ligaer og dels ud fra et synspunkt 

om at ”Danmark ikke er større end at vi bør kunne samles om at spille i én liga”.  Der fremkom 

også undervejs nogle tanker om at overveje oprettelse af en skakliga med 6 hold, der i så fald 

vil skulle spille dobbeltrunde.  

 

Konklusionen på drøftelsen blev, at FU nu skal fastlægge en køreplan for en høring blandt di-

visionsklubberne og i den forbindelse udarbejde et forslag til ”høringsbrev” til klubberne, som 
HB får mulighed for at kommentere, før det bliver sendt ud.  Planen er, at dette skal ske i så 

god tid, at man kan have et overblik over klubbernes svar klar før næste HB-møde.  

 

14.  Hæderstegn og initiativpræmier 

Hovedkredsene havde som aftalt fremsendt deres indstillinger hertil, og det blev bekræftet, at 

der ingen bemærkninger var til indstillingerne. Det betyder, at arbejdet med invitation af 
modtagerne til delegeretmødet den 9/4 kan fortsætte. Det blev i den forbindelse aftalt, at DSU 

i år udsender skabeloner til indbydelser til hovedkredsene, der så derefter selv sørger for ud-

sendelse til de enkelte modtagere.  
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15.  Nyt fra hovedkredsene 

Hovedkredsenes input til dette punkt er som sædvanlig samlet i et særskilt bilag, som vedlæg-

ges referatet.  

 

16.  Dansk oversættelse af Fides regler for skak – januar 2023 

Den udsendte oversættelse, som Dommerforeningen ved Vagn Lauritzen har stået for, blev 

godkendt og samtidig med at der blev udtrykt stor anerkendelse af Vagns store arbejde i 

denne forbindelse.  

 

17.  Eventuelt 

Her blev bl.a. nævnt:  

- den ubesatte sekretærpost.  PJ satser på at finde kandidater, senest til delegeretmødet 

- at Vagn Lauritzen indenfor en overskuelig tid gerne vil trække sig gradvist tilbage fra 

sine hverv i DSU og at der derfor skal findes én eller flere afløsere.  

- at bind 2 i Larsen-serien, som Jan Løfberg står for, snart er klar til udgivelse.   

- en ny hjemmeside ”www.skolenivirkeligheden.dk”, som det anbefales at læse for at få 

inspiration til samarbejde med skolerne om skakundervisning.   

- problemer med at gamle divisionsresultater fra en periode tilsyneladende har været 

forsvundet fra DSU`s hjemmeside – men heldigvis har kunnet rekonstrueres, omend 

med stort besvær.    

- nogle aktuelle udfordringer med hjemmesiden www.skak.dk.  JF gjorde her opmærk-

som på, at DSU`s ”IT-nøglepersoner” holder et længerevarende møde den 25/2.  

 

Formanden takkede for et godt møde. Næste møde afholdes fredag den 7. april i Svendborg.  

http://www.skak.dk/

