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Deltagere: 

FU: Erik Søbjerg (ES) 1. HK (2) Lars Henrik Bech Hansen (LBH) 

 René Baarup Christensen (RBC) 2. HK (2) Niels Steen Larsen (NSL) 

 Henrik Knudsen (HK) 3. HK Poul Jacobsen (PS) 

 Esmat Guindy (EG) 4. HK ikke mødt 

 Lars Wisler Pedersen (LWP) 5. HK Jean B. Mikkelsen (JBM) 
   Deltog i behandlingen af punkt 
   1, 2, 3, 4 og 10. 

  6. HK (2) afbud 

  7. HK Jens Riis (JR) 

  8. HK afbud 

  9. HK Morten Fabrin (MF) 

Lars Bo Hansen deltog under punkt 4 eliteskak. 
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1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra HB-mødet den 31. august 2008 blev godkendt. 

2 Forretningsudvalgets beretning 

2.1 Resultater: 
De kinesiske værter vandt både herre- og damerækken ved den første World Mind 
Sports Games i Beijing. Det danske herrehold sluttede som nummer 16, mens 
kvinderne blev nummer 18. 

Ved OL i Dresden blev de danske hold henholdsvis nr. 39 i åbenrække og nr. 70 i 
kvinderækken. Begge dele er på det jævne. Marie Frank Nielsen erhvervede WFM 
titlen. 

Aarhus Skakklub/Skolerne blev bedst placerede nordiske hold ved Europa Cup'en 
i Grækenland med en slutplacering som nummer 31. Samtidig præsterede Jan 
Sørensen på bræt 2 sin første GM-norm. Brønshøj Skakforening sluttede som 
nummer 57 efter to sejre og fem nederlag. 

Hele 12 danskere deltog ved Senior-VM i Tyskland. 

13-årige Mads Andersen vandt en åben turnering i Calvia på Mallorca for spillere 
under 2300 i rating. 

ØBRO Nytår og Københavnsmesterskabet 2008 blev vundet af IM Allan Stig 
Rasmussen med 6/7 foran IM Esben Lund & David Bekker-Jensen med 5½/7. 
Esben Lund blev Københavnsmester.  

Danmark blev sidst ved den traditionelle 4-landskamp for juniorer i Lund Sverige. I 
år var der 2 svenske hold med grundet afbud fra Litauen. 

Ved Ungdoms-EM i Montenegro klarede Kristian Seegert sig klart bedst af de 
danske deltagere. I gruppen under 14 år opnåede han en pæn 13. Plads. 

6. HK vandt ungdomshold-DM på Tjele. 

Årets Skakspiller blev Peter Heine Nielsen – DSJ (Danske Skakjournalister) lukkes 
og DSU overtager ansvaret for udnævnelsen af årets skakspiller. Tak til til Novrup 
for at have taget initiativ til at bevare uddelingen af titlen året skakspiller. 

 

2.2 Organisatorisk: 
FU  
Erik Søbjerg stopper som formand om senest et år, da han ikke længere føler, at 
han kan få arbejdsliv, familieliv til at hænge sammen med at levere en 
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tilfredsstillende indsats som formand for Dansk Skak Union. HB opfordres til at 
tage ansvar for at finde en ny formandskandidat.  

Esmat Guindy stopper i FU om senest et år af private årsager. HB opfordres til at 
tage ansvar for at finde en ny kandidat. 

Henrik Knudsen har for længst meddelt, at han stopper om et år. 

Steffen Pedersen er stoppet som sekretær. Bevillingen bruges som tidligere til 
kassererhjælp til René (Helene ansat). Det er sat i værk og fungerer. 

Ny nyhedsredaktør og webmaster – Thomas Hauge Vestergård, som har en stærk 
IT-baggrund. Ansættelsesudvalget var Thorbjørn Rosenlund og Erik Søbjerg. 
Indstillingen er baseret på at vi især har behov for en medarbejder, som kan klare 
den tekniske side af hjemmesiden. Der er en række nye ting på vej f.eks. video. 

World Mind Sport Games i Beijing blev langt fra gratis. FIDE løb fra hvad der 
oprindeligt var meldt ud. Op mod 45.000 kroner når alt kommer med kommer 
deltagelsen til at koste os. Udtagelsesproceduren var heller ikke i henhold til 
Unionens normale procedurer for den slags. FU påtager sig det fulde ansvar for 
disse fejldisponeringer. Med andre ord, vi skulle aldrig have deltaget. Der skal lyde 
en tak til Louise Fredericia for at have lavet et kæmpe arbejde for at få visa med 
mere til at falde på plads i de hektiske dage før deltagernes afrejse. 

Ansøgning til Kulturministeriet om støtte til foreningers igangsættelse af større 
projekter med videre som har et almennyttigt konkret formål. Vi ser ud til at falde 
inden for kriterierne. Vi søger til udvikling af medlemskartotek og især til 
videreudviklingen af Skakserveren. Tak til Gerner Carlsson for at have at have 
påpeget muligheden og hjælp med ansøgningen. Vi får svar sidst i juni og frist for 
anvendelse er sidste halvår af 2009. 

DM i hurtigskak: Afviklet i går, Læseforeningen havde lavet et pænt arrangement 
med 62 deltagere. Hvad skal vi gøre med arrangementet fremover?  Skal vi lægge 
det hos Læseforeningen, som fortsat gerne vil stå for arrangementet, eller skal vi 
bevæge det rundt i landet? 
 
IT: Jens Askgaard stopper med opdateringen af Danbase. 

Ole Veje fra Bridgeforbundet har sendt et åbent brev til Kulturministeriet omkring 
Skak og Bridge behandling i forskellige sammenhænge. Det er aftalt at vi også 
tager nogle initiativer koordineret med Bridge forbundet. Vi har været i kontakt med 
Jacob Verner, som har nogle ideer til, hvordan vi griber det an. 

FIDE-møder 
Der er redegjort for FIDE mødet på hjemmesiden, som det fremgår af bilag 2.2.1. 

Der er en række skræmmende forslag på vej f.eks., at man ikke må komme for 
sent til partierne. Jeg havde håbet, at skabe en tilslutning til en bred protest mod 
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FIDE´s initiativer, men det ser desværre ud til at det ikke er muligt at skabe den 
fornødne opbakning. Det gælder såvel i forhold til det Europæiske Skakforbund 
som NSF. Jeg vil fortsat søge at kontakte folk, der har samme mening som os. 
Hvis forslaget bliver vedtaget, må vi overveje om vi skal bryde med FIDE´s regler, 
da vi ikke kan leve med nultolerance, det vil simpelthen jage for mange væk fra 
skak. 

FIDES´s regler for skakspillet oversættes af Dommerforeningen. Ventes klar til 
Påske. 

NSF 
I tilknytningen til kongressen i Helsingør planlægges der et nordisk skakseminar, 
som skal diskutere en række emner af fælles interesse for forbundene. HB 
opfordres til at deltage. Vi har grundlæggende de samme udfordringer, men vidt 
forskellige erfaringer med løsninger og tiltag.  

Skal vi f.eks. stadig bruge ressource på diverse nordiske mesterskaber. 

– o – 

LBH: FIDE´s tiltag omkring betænkningstiden er en katastrofe. Med hensyn til ”for 
sent fremmøde” er det nok det stille diplomati, som vil have størst effekt. 

LBH: Principielt mener jeg at hurtigskak-dm bør i udbud. 

MF: I forbindelse med DM har vi tænkt meget på hvordan rammerne for DM er om 
det præsenterer sig udadtil, har vi de samme tanker om hurtigskak-dm. Vi bør 
tænke meget på, hvordan spillelokalerne tager sig ud, såvel over for spillere, som 
omverdenen. 

JBM: Hurtigskak-DM er et klart eksempel på et arrangement, hvor arbejdsopgaven 
bør ligge i et udvalg. 

HB er enige om, at hurtigskak DM også næste gang arrangeres af 
Læseforeningen. Herefter bør det i udbud. Arrangementet bør ligge i efteråret 
gerne sidste lørdag i oktober. 

3 Dansk Skak Unions struktur 
Som inspiration til det videre arbejde med nyorganisering af strukturer blev der 
dagen før HB-mødet arbejdet i 2 grupper med det overordnede spørgsmål, 
hvordan frigives ressourcer i FU med henblik på at styrke det organisatoriske 
arbejde i Unionen? 

I det følgende redegøres kort for de tanker og ideer, der kom til udtryk i grupperne. 

Den ene gruppe valgte at se på de opgaver, som de enkelte FU-medlemmer 
varetager i øjeblikket, med henblik på en vurdering af, hvilke af disse opgaver, 
som med fordel kan uddelegeres. 
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Formanden 
Den del af formandens arbejde som har med eliteskakken kan med fordel 
uddelegeres til en landstræner funktion. 

Formandens mødeforberende arbejde kan for den teknisk administrative dels 
vedkommende med fordel uddelegeres eventuelt til en sekretariats funktion. 

Regelarbejdet (Skakhåndbogen) her har der i de senere år været trukket på 
dommerforeningen. Dette arbejde kan med fordel udbygges, som eksempel kan 
nævnes udmøntning af regelbeslutninger, FIDE-regler m.v. til konkrete regelforslag 

Kasserer 
Rutinemæssig bogføring kan med fordel uddelegeres 

IT 
Den tekniske del af skakserveren kan med fordel laves af FU-ekstern funktion.  

Herudover bør der nedsættes et udvalg som koncentrerer sig om det 
indholdsmæssige på skakserveren – turneringer – partidemonstration – 
undervisning mm. 

Hjemmeside indhold/teknik kan med fordel uddelegeres. 

Organisation/klubforhold 
Indebærer bistand til klubberne med forskellige aktiviteter. Sammenlignet med 
bridge og golf er det oplagt med begynder aktiviteter. 

Rekruttering / udviklingskonsulenter – kurser som kan klæde konsulenterne på. 

Problemet er måske mere at få klubberne til at indse, at de har behov for støtte. 

Hvilke aktiviteter? 

Bedre til at fortælle succeshistorier 

Pressekontakt – klub og hovedkreds mere udfarende – lokale aviser bringer stort 
set hvad man laver til dem. 

Turneringer, ungdomsskak og skak på nettet. Vi har sådan set det hele men ikke 
nok af det. 

– o - 

Den anden gruppe havde taget en lidt anden tilgang. Udgangspunktet var det 
samme, ting der skal til for at frigive ressourcer i FU.  

FU har i mange år stort set fungeret i den form det eksisterer i dag, og hidtil har 
det fungeret. Som gruppen ser det, er problemet derfor de nye opgaver, der er 
kommet til, dvs. skakserver og medlemskampagne. 
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Som løsning ser udvalget et tresporet udvalgsarbejde på de tungeste områder. 
Dvs. skakserver, medlemskampagne og ungdomsarbejdet. Herudover er der en 
række eksisterende udvalg som skal bevares f.eks. seniorudvalg. 

FU´s rolle sikre realistisk samarbejde mellem udvalgene. 

Skakserver 
Der må gerne sidde teknisk mindede, som også kan fungere som supportere. 

FU´s rolle er at have fingeren på pulsen med, hvad der rører sig i udvalget. 

Dette udvalg har absolut første prioritet. Det skal fungere for at 
medlemskampagnen kan komme i søen. 

Medlemskampagne 
Salgsudvalg – gode sælgere, som kan markedsføre vores arbejde. Deres ideer og 
tanker dialektik mellem medlemskampagne og server, det er FU´s rolle 

Ungdomsudvalg  
Skal sikre, at vi få nye unge medlemmer og fastholde dem. 

Tilbagemelding til FU og HB om aktiviteter. Hold-DM, ungdoms DM og ungdoms 
em/vm. 

Sammenfatning 
Der er tale om virkelig tunge opgaver, som er kommet til. 

For alle 3 udvalg (Skakserver, Medlemskampagne og Ungdomsudvalg) gælder, at 
de skal stå for alle aktiviteter under deres område, referere til FU og komme med 
ideer og forslag.  

Udvalgene skal altså også være visionære.  

– o - 

Indstilling 
FU indstiller, at HB overlader til FU at udarbejde konkrete forslag for udvalg til 
vedtagelse på næste HB-møde. Herunder beskrivelser af kompetencefordelingen 
mellem HB, FU og udvalg. 

Målet er at styrke de politisk administrative systemer i Dansk Skak Union, samtidig 
med at vi får bragt beslutningerne tættere på medlemmerne. 

HB tilslutter sig enstemmigt indstillingen. 
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4 Eliteskak 
Lars Bo Hansen deltog i denne del af mødet og gav nedenstående bidrag til 
debatten under punktet. Indlægget er en opsummering af de tanker og ideer, der 
er beskrevet i bilag 4.1. 

Hvordan kan vi styrke eliteskakken i Danmark? Herunder også hvordan kan vi 
styrke fødekæden? 

En strategisk elitesatsning indeholder efter min mening 4 elementer. 
1. Samling af indsatsen for juniorer og seniorer. Vi er et for lille land til 2 

landstrænere og grænsen på 20 år er ret arbitrær, og giver ikke altid 
mening. Nogle talenter slår først igennem efter 20 år og får ikke den 
nødvendige støtte til udvikling. 

2. Styrke kontinuiteten mellem turneringerne. F.eks. mellem et OL og næste 
OL. For det er netop i de perioder, at der virkelig kan arbejdes med 
udvikling baseret på de erfaringer, der er gjort i turneringerne. Der skal 
lægges planer og stilles krav til såvel juniorer som voksne i processen. 
 
To væsentlige grunde til at min generation slog bedre igennem.  
Vi var mere målrettede.  
Hvilke turneringer spiller man egentlig? I min talenttid var der langt flere 
lukkede turneringer. I vore dage er der langt flere turneringer, men de er 
åbne, dvs. der er meget stort spænd i styrke mellem de modstandere, 
man møder. Det giver et kæmpe hul, når de møder rigtig gode spillere.  
Der mangler erfaringer mod de rigtig gode.  
 
Vi bør inspireret af Tyskland indføre A, B, C-Kader. A-Kader er 
landsholdsspillere, B-Kader er boblerne, de spillere som har mulighed for 
at blive stormestre. C-Kader er de bedste og mest målrettede juniorer, de 
vurderes både på talent og arbejdsindsats. 

3. Kontinuitet under turneringerne. Hvem er det vi sender ud, og hvordan 
agerer vi under turneringerne, så der også kan spares under turneringerne. 

4. Turneringer. Det ene er turneringer i udlandet, vi skal arbejde på at 
udbygge netværk, så vi kan få A, B og C-kader med i udenlandske 
turneringer. Aeroflot har f.eks. en grænse på 2500, her kunne vi arbejde på 
at få dispensation til vores talenter. Den anden er turneringer i Danmark, 
her skal vi samle turneringsbudgettet for juniorer og voksne, så vi støtter 
turneringer for hver af de tre Kader. Fra et udviklingssynspunkt er DM som 
Schweizer en katastrofe. Det er en turnering primært for B og C-Kader, 
mens det ikke er en turnering for A-Kader. Men det er ikke givet, at DM skal 
ses i et udviklingsperspektiv. 

Hvis jeg får opgaven som landstræner, vil jeg tage en samtale med hver enkelt 
spiller og få lagt en plan.  

Herefter var der en dialog mellem HB og Lars Bo Hansen om hans oplæg til en ny 
elitepolitik for Dansk Skak Union. 



 

Side 8 af 12 

Hovedbestyrelsen 

Henrik Knudsen 

Organisation 

Enebærvænget 20 

Appenæs 

4700 Næstved 

Tlf. 55 75 21 34 

organisation@skak.dk 

www.dsu.dk 

JR: Vi har fokuseret meget på medlemsaktiviteter. Vi laver turneringer for alle andre 
end A, B og C-kader. I søgen efter flere medlemmer har vi ikke haft øje for effekten 
på udviklingen af skaktalenterne. 

LBH: Grunden til at vi har valgt at arrangere åbne turneringer, er at de simpelthen 
er lettere til at hænge sammen økonomisk, fordi deltagerne er med til 
finansieringen af turneringen. 

JBM: Vesterhavsturneringen skiftede til åben turneringsform af ressourcemæssige 
årsager.  

Lars Bo Hansen: Jeg mener, at signalværdien er vigtig. At lukkede turneringer 
indebærer et langt større udviklingspotentiale for talenter end åbne turneringer. 

LBH: Et spørgsmål fra min juniorleder, hvad med fripladser i diverse turneringer? 

Lars Bo Hansen: Det synes jeg absolut vi skal benytte os af. Men det skal hænge 
sammen jf. min 4 punkts-plan.  

PJ: Hvordan er holdningen blandt spillerne, vil de deltage? 

Lars Bo Hansen: Jeg mener, at det er i orden, at en spiller ikke vil være med, men 
så går støtten måske til en anden. 

MF: Det er et rigtig godt oplæg. - Hvis vi skal ansætte en landstræner, hvad er 
omfanget? Findes der sådan nogen personer? 

Lars Bo Hansen: Jeg vil være interesseret i at indgå i en sådan rolle. Den 
arbejdsindsats som jeg kan tilbyde er cirka en dag om ugen. Jeg kan håndtere 
punkt 1, 2 og 4 i min 4-punktsplan og i nogen udstrækning punkt 3. Selvom jeg 
ikke udfylder punkt 3, vil jeg kunne spare med den leder, der er med. 

Lars Bo Hansen: I arbejdet med min sidste bog identificerede jeg, at det der 
holder enormt mange tilbage i deres skaklige udvikling er, at de aldrig får løftet 
deres åbninger. Så hvis du som skakspiller vil videre, er du nødt til at arbejde med 
det. 

JR: Jeg synes, det er et rigtig godt oplæg, som også har et videre perspektiv i 
forhold til medlemsudvikling. Så, lad os komme i gang med at få lavet en aftale. 

Lars Bo Hansen: Jeg ser også denne funktion kædet til bredden ved at lægge en 
fast aktivitet på Skakserveren f.eks. onsdag aften. Både som et træningstilbud til 
bredden og som en aktivitet, der kan sætte gang i serveren. Altså en 
sammenkædning mellem medlemssatsning og elitesatsning. 

Lars Bo Hansen (som svar på spørgsmålet om hvilke mål skal vi sættes os): Det 
jeg ser, som en af de hurtigste gevinster er at nogle af B-Kader-spillerne kan 
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udvikle sig til stormestre. Mens den langsigtede satsning må være C-Kader, hvor 
den næste superstormester ”gemmer sig”. 

HB takkede Lars Bo Hansen for et godt oplæg, hvorefter han forlod mødet. 

– o – 

Herefter gik HB over til at behandle punkt 10 på dagsordenen, med henblik på at 
se om der kunne skabes økonomisk råderum til den skitserede løsning. 

Efter behandlingen af punkt 10, som har skabt det fornødne økonomiske råderum, 
indstiller FU til HB, at FU får mandat til at arbejde videre med at etablere en aftale 
med Lars Bo Hansen om landstrænerposten. 

HB tilslutter sig enstemmigt indstillingen. 

5 Ungdomsinstruktørordningen 
På baggrund af anbefaling fra ungdomsudvalget anbefaling indstiller 
forretningsudvalget at støttereglerne for ungdomsinstruktørordningen med 
ikrafttræden pr. 1/7 2009 ændres så: 

 Aktiviteten, der udbydes skal være rettet mod ungdomsmedlemmer af 
Dansk Skak Union.  

 Der skal deltage mindst 5 ungdomsmedlemmer i aktiviteten  

Med ungdomsmedlemmer forstås spillere, der minimum er medlemmer af Dansk 
Skak Union som netmedlemmer, og som ikke er fyldt 20 år ved indgangen af 
indeværende år. 

Øvrige støttebetingelser som hidtil. 

HB tilsluttede sig enstemmigt indstillingen. 

6 Medlemskampagne og skakserver 
HB havde enkelte spørgsmål til den omdelte redegørelse fra FU. 

JR: Hvordan er det tænkt at det med turneringer skal fungere? 

LWP: Det er tænkt så der på forhånd sættes en række turneringer op, som 
medlemmerne skal tilmelde sig. 

FU indstiller at beretningen i bilag 6.1 tages til efterretning. 

HB tilsluttede sig enstemmigt indstillingen. 
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7 Divisionsturneringen 
Hovedparten af de sager og uheldige episoder, der sker i forbindelse med 
holdskak, udspringer af ekstrem tidnød hos den ene eller begge spillere. Med 
tillægstid pr. træk er der derimod aldrig den samme vedvarende panik, ligesom 
muligheden for udelukkende at spille på modstanderens tid i enkle stillinger 
forsvinder. Spørgsmålet om at indføre dette i divisionsturneringen er aktualiseret af 
FIDE, som på kongressen i Dresden besluttede sig for at standardisere de 
betænkningstider, der må bruges i normgivende turneringer. 

Da den ændrede betænkningstid samtidig skal muliggøre transport frem og 
tilbage inden for en rimelig tid er det forretningsudvalgets opfattelse, at vi bør 
vælge: 

 Betænkningen er 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende 
træk, med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1. 

Dvs. en maksimal spilletid på 5 timer for et parti på 60 træk. 

MF: Jeg finder at vi bør fortsætte med den hidtidige betænkningstid. 

LBH og NSL mener, at vi bør vælge den korte version af tillægstid. 

FU indstiller, at spørgsmålet afgøres på mødet i påsken. FU undersøger via 
divisionsturneringslederen de enkelte klubbers holdning. 

HB tilsluttede sig enstemmigt indstillingen. 

8 DM-Reglementer 
Der var enighed om at betegnelsen EMT for påsketurneringen konsekvensrettes til DM. 

FU indstiller, at forslaget om nyt reglement bilag 8.1 godkendes. 

HB tilsluttede sig enstemmigt indstillingen. 

9 Dansk Skaksalg ApS 
2008 har været et turbulent år for Skaksalget med direktørskifte 2 gange.  

Som bekendt startede året med, at Skaksalgets bestyrelse og Unions 
hovedbestyrelse i et forsøg på, at styrke Unionens administration og skabe ny 
vitalitet i Skaksalget havde ansat Steffen Pedersen som direktør i Skaksalget, 
sekretær for FU med videre.  

I september valgte Steffen Pedersen at opsige alle sine stillinger i tilknytning til 
Dansk Skak Union. Hvilke både skabte problemer men også mulighed for en ny 
start. 
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Skaksalget bestyrelse besluttede efter grundige overvejelser, at hvis Skaksalget 
skal overleve på sigt, så skal vi ansætte en ”købmand” dedikeret til kun den ene 
funktion for Unionen. Dvs. en person som ikke nødvendigvis samtidig kan 
varetage de administrative opgaver for FU, hvorfor det blev besluttet at slå 
stillingen som direktør op uden at koble opslaget til Unionens stillingsopslag på 
nyhedsredaktør, presseservice og FU-assistance. 

Bestyrelsen kunne med glæde at konstatere, at der var flere velkvalificerede 
ansøgere til stillingen. Der blev gennemført 2 ansættelsessamtaler, hvor der i 
begge tilfælde blev præsenteret gode velovervejede ideer til at skabe vækst i 
Skaksalgets omsætning. 

Bestyrelsen besluttede at ansætte Lars August Meyer som direktør for Skaksalget.  
Lars August Meyer vil løse opgaven i fællesskab med Christine Jensen. Så 
bestyrelsen forventer, at der nu er skabt basis for en sund udvikling af Skaksalget. 

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke endeligt overblik over Skaksalgets 
resultat for 2008, men forventer et større underskud.  

Skaksalget har anmodet Unionen om et lån for at have likviditet til at klare 
nødvendige indkøb. FU har midlertidigt bevilget en ”kassekredit” på op til 100.000 
kroner til en rente på 5% p.a. 

Bestyrelsen vil slutteligt gentage den tak for indsatsen til Steffen Pedersen, som 
allerede er kommet til udtryk i Skakbladet. 

JR: Bemærkede, at det er klart utilfredsstillende at bestyrelsen på nuværende 
tidspunkt ikke har et overblik over årets resultat i Skaksalget. 

ES: Et andet alvorligt forhold er, at Dansk Skole Skak er ved at starte sin egen 
forretning. 

LBH: Jeg har meget stor tiltro til den løsning vi har valgt, og hvis ikke Christine 
Jensen og Lars August Meyer kan løse opgaven har jeg meget svært ved at se, 
hvem der kan. 

HB tog redegørelsen til efterretning med de faldne bemærkninger. 

10 Økonomi  
I lyset af den positive respons på Lars Bo Hansens oplæg til ny elitepolitik foreslår 
FU, at der afsættes 45.000 kr. til landstræner for ungdom og voksne for resten af 
2009, dvs. fra 1. april 2009.  

FU har følgende forslag til finansiering. 
 FU foreslår det finansieret ved at reducere ungdomsinstruktørordningen 

med 40.000 kroner til 110.000 kroner svarende til de senere års forbrug. 
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Hovedkredsene skal i denne forbindelse være opmærksom på, at ”først til 
mølle princippet” herefter kan blive effektivt fra 2009. 

 FU foreslår at reducere skaklejre med yderligere 5.000 kroner til 25.000 
kroner, nogenlunde svarende til de senere års forbrug. 

Det vil således, være muligt at indføre landstrænerfunktionen stort set uden 
reduktion af det nuværende aktivitetsniveau. 

Herudover indstiller FU, at elitebudgetterne for ungdoms- og voksenelite slås 
sammen til et budget. 

LBH stemmer imod, da støtten til internationale turneringer udover har andre 
indgangsvikler end elite.  

Øvrige tilslutter sig indstillingen. Budgetændringen er dermed vedtaget. 

Der foreligger endnu ikke et endeligt resultat. Blandt andet udestår resultat fra 
Skaksalget. Årets resultat bliver et underskud på cirka 840.000 kroner mod et 
budgetteret underskud på 750.000 kroner. 

JR anbefalede kassereren at søge professionel rådgivning omkring den del af 
Unionens formue, som er anbragt i aktiebaserede værdipapirer. 

11 Tid og sted for næste møde 
Næste møde afholdes langfredag den 10. april 2009 på Scandic i Silkeborg 
klokken 15.00. 

12 Eventuelt 
PJ: Anbefaler, at der ved tilrettelæggelsen af turneringer ikke per automatik er 
nederste gruppe, der laves som Monrad, og der bør tage højde for det i 
indbydelsen. Eks. på indbydelsestekst: ”Turneringen afvikles som alle mod alle, en 
af grupperne eventuelt som Monrad.” 
 
ES: Tak for et godt møde. Jeg synes vi har haft et par gode dage med gode 
beslutninger og to inspirerende oplæg fra Lars Bo Hansen. 
 
HB udtaler, at det er utilfredsstillende, at der er HB-medlemmer, der ikke møder op 
eller sender en stedfortræder. 
 

– o – 

Næstved, den 8. februar 2009 
Henrik Knudsen 
referent 


