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Bilag til punkt 2 på HB-mødet den 21. marts 2008 
 
 
Forretningsudvalgets beretning: 
 
 
Resultatmæssigt: 
Allan Stig Rasmussen har opnået sin 2. Stormesternorm ved at vinde den lukkede GM-turnering i 
Marienbad suverænt med 8½ af 11 mulige point – 1½ point foran de nærmeste forfølgere. 
 
Skakligaen tegner mere spændende end længe, selvom det som vanligt er Helsinge Skakklub der 
fører inden den afsluttende dobbeltrunde. 
I 1. Division er Næstved favoritter til oprykning i øst, mens SK1968 allerede har sikret sin 
oprykning i vest. 
 
Bjørn Brinck-Claussen vandt det første officielle Senior Danmarksmesterskab foran Jørgen 
Jørgensen og Jørn Sloth. I alt deltog 33 spillere i det meget vellykkede arrangement i K41’s lokaler. 
 
Der deltog ligeledes for første gang et dansk hold ved EM for Seniorer i Dresden. Holdet bestående 
af Jørn Sloth, Jørgen Jørgensen, bent Sørensen, Steen Grabow og Poul Erik Nørgaard Olesen, 
gjorde en pæn figur og blev nr. 28 af 68 deltagende hold. 
 
Organisatorisk: 
 
Skakserveren er åbnet af eksterne medlemmer fra den 1. marts. Teknisk er serveren blevet særdeles 
stabil og velfungerende. Det kniber fortsat lidt med antallet af brugere og enkelte tekniks faciliteter. 
Men grundlæggende må man sige at skakserveren er kommet godt fra start. 
 
Medlemskampagnen er kommet for stille i gang. Selve åbningsarrangementet med Sune Berg 
Hansen den 1. marts gik glimrende. Desuden er der i løbe af marts og april planer om nogle lokale 
udadvendte aktiviteter. Rødovre og Viborg er de første som har taget opgaven op. Der er dog grund 
til at vi i såvel FU som HB kigger kritisk på vores egen indsats i forbindelse med kampagnen. 
Morten Rasmussen og Thomas Vestergaard og med fine bidrag af Allan Stig Rasmussen lavet et 
fornemt arbejde i udviklingen af den cd-rom som følger med brochuren der bruges i 
medlemskampagnen. Brochurer og Cd’er er møntet på skakinteresserede udenfor klubberne og kan 
rekvireres hos FU til brug ved klubber eller hovedkredses udadvendte aktiviteter. Brochurerne 
sendes også i passende antal til alle skoleskakklubber, efter aftale med Dansk Skoleskak. 
 
Der er nu kommet tilsagn fra en ny kandidat om at stille op til posten som FU-medlem. Det er Lars 
Wisler, som særligt vil arbejde med IT og ikke mindst Skakserveren. Lars har en del års erfaring 
som leder og formand i Grindsted Skakklub. Lars arbejder til daglig i Legos IT-afdeling.  
 
Dansk Skaksalg har været igennem en intens periode. Poul Jacobsens sygemelding førte til at 
flytningen og den opstart Steffen Pedersen fik med arbejdet langt fra var optimal. Umiddelbart 
efter raskmeldingen bad bestyrelsen Poul Jacobsen møde på arbejde i Skaksalget og hjælpe med 
svar på relevante spørgsmål om driften af Skaksalget. Det nægtede Poul og meddelte, at han havde 
så meget ferie til gode, at han ikke behøvede at møde på arbejde i Skaksalget i den resterende del af 
opsigelsesperioden. I erkendelse af, at det næppe ville være muligt at få Poul Jacobsen til at 
arbejde, valgte bestyrelsen at acceptere ferieafholdelsen. Bestyrelsen har ikke i skrivende stund 
modtaget nogen reaktion på vores advokats svar af 23. januar til Poul Jacobsens advokat. 
 
Planerne om at starte et særligt skakforbund for medlemslandene i EU, er indtil videre skrinlagt på 
grund af manglende tilslutning. Initiativet var fra Slovenien, men virkede desværre urealistisk på 
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den måde det var stillet op. Men principielt vil det være positivt med et samarbejde mellem 
europæiske forbund i relation til EU-systemet og sportslig anerkendelse. 
 
Forretningsudvalget har bevilget følgende støttebeløb til internationale turneringer i Danmark i 
2008: 
Politiken Cup/Copenhagen Open: 25.000 kr. 
Bornholms Baltic Sea Cup: 10.000 kr. 
Vesterhavsturneringen: 5.000 kr. 
BMS’ Ungdoms-GM-turnering: 5.000 kr. 
K41’s GM-turnering: 5.000 kr. 
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