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1 Godkendelse af referat fra seneste møde 
JR: Bilag bør gengives som fremsendt med indkaldelsen, så det er muligt, at se 
konsekvensen af beslutningerne på mødet. 

HK: Mener at de reelle ændringer fremgik af referatet, mens de øvrige rettelser 
alene var af sproglig karakter. Det fremgik i øvrigt af bilaget, at det fremstod som 
vedtaget på mødet. 

Referatet fra HB-mødet den 7. og 8. februar 2009 blev godkendt. 

2 Forretningsudvalgets beretning 

2.1 Resultater 
Helsinge Skakklub genvandt for 9 år i træk i suveræn stil Danmarksmesterskabet 
for hold. Århus/Skolerne blev nr. 2, mens Helsingør og Næstved rykkede ud af 
XtraCon-Skakligaen. Oprykkerne blev Sydøstfyn og Nørresundby.  

Der blev i XtraCon-Skakligaen opnået ikke mindre end 2 GM-normer. Christian 
Kyndel Pedersen scorede sin 1. GM-norm, og Allan Stig Rasmussen opnåede sin 
3 GM-norm og erhverver dermed titlen som stormester.  

Lars Bo Hansen, Allan Holst og Mads Boe delte titlen ved DM i hurtigskak som 
blev organiseret af Læseforeningens Skakklub med et pænt deltagerantal.  

Jørn Sloth vandt et vellykket Senior-DM der blev organiseret af Næstved Skakklub. 

2.2 Organisatorisk: 
Den korte tid siden det seneste HB-møde har været relativt intens på det 
organisatoriske plan.  

FU har indgået kontakt med Lars Bo Hansen som samlet landstræner for 
ungdoms- og herreeliten. Lars er allerede gået i kast med arbejdet, og indkaldt til 
de første møder med de relevante spillere.  

Sponsoratet af XtraCon-Skakligaen har umiddelbart fungeret til begge parters 
tilfredshed og der er aftalt forhandling om en eventuel forlængelse af aftalen i 
påsken.  

Undertegnede og Esmat Guindy har haft møde med ledelsen i Dansk Skole Skak. 
Trods nogle knaster som f.eks. den meget utilfredsstillende situation med 
etableringen af et alternativ til Dansk Skaksalg, er der også udtrykt en klar vilje hos 
begge organisationer til samarbejde om en række tiltag. Det gælder dels om 
lederrekrutteringsarbejdet og dels et direkte samarbejde om implementering af det 
svenske succeskoncept med Schack4an i Danmark.  
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Skakserveren har langt om længe fået afviklet sine første succesfulde turneringer, 
og forbedringerne gør at der nu kan sættes systematiske tiltag i gang for at trække 
medlemmer og andre skakinteresserede ind på serveren. 

Hillerød Skakklub er fortsat interesserede i at stå for arrangementet af DM 2010. 
Der har dog ikke rent praktisk været mulighed for at besigtige forholdene, og 
Hillerød har også et forbehold omkring økonomien i stævnet, da spillested og 
hotel pt. tænkes ikke at være på samme lokalitet, hvilket giver uforholdsmæssigt 
store lokaleudgifter. En endelig afklaring af om Hillerød kan og vil tage 
arrangementet kan derfor først ske efter påske.  

Bestræbelserne på at finde en ny formand og FU-medlem så ud til at vise sig 
frugtesløse. I den proces har Erik Søbjerg åbent stillet sit mandat til rådighed, 
såvel nu som om et år. I betragtning af den korte tid til påske og et behov for 
klarhed besluttede Erik Søbjerg sig til at stille op til genvalg. 

Der har nu vist sig et alternativ til denne løsning, så ES gav ordet til Lars Henrik 
Bech Hansen. 

LBH: Jeg har haft overvejet meget længe om jeg skulle stille op eller ej. Jeg har 
besluttet at jeg stiller op som formand på søndag. Jeg synes vi har gang i rigtig 
mange gode ting, som vi skal have skubbet i gang blandt andet udvalgsstruktur. 
Vi har fået en fantastistik aftale med Lars Bo. Jeg stiller op sammen med Tom 
Skovgaard, som sidder i ungdomsudvalget. Jeg forventer, at vi sammen kan gøre 
rigtig meget for Dansk Skak. 

Det er i en anden rolle end den jeg hidtil haft, hvor jeg har repræsenteret KSU. 
Nogen af de ting jeg vil arbejde for er, åbenhed fra FU og HB kan være større. 
Fortæl hellere dårlige nyheder end ikke fortælle nået. Vi skal hjælpe ikke forstyrre 
de sammenlægningsplaner, som der aktuelt er i gang. Tom skulle gerne sikre, at 
vi får udviklet Unionens ungdomsarbejde og kan vi forbedre forholdet til Dansk 
Skole Skak.  

Leder uddannelse er utroligt vigtigt at få gang i. Vi kan se, at de velfungerende 
klubber med velfungerende leder, kan skabe fremgang. Serveren skal vi have 
vendt til en succes. Vi er tættere på end vi har været, men i medlemmernes øjne er 
vi fortsat langt fra en velfungerende. Vi skal have sikret Unionens økonomi 
fremover, det kan blive aktualiseret af delegeretmødet på søndag. Vi skulle gerne 
have vendt udviklingen, så respekten for DSU øges fremover. 

I lyset heraf oplyste Erik Søbjerg, at han trækker sig som formand. Som tidligere 
meddelt stopper Esmat Guindy også i forretningsudvalget, som giver de fornødne 
ledige pladser til Lars og Tom. 

MF: Det havde været ønskeligt, at kende denne oplysning tidligere, så jeg kunne 
have orienteret 9. HK’s delegeretmøde i sidste uge. 
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LBH: Jeg anerkender synspunktet, men jeg har været i svære overvejelser, 
herunder personlige. Og så går jeg fra det bedste lederjob til øretævernes 
holdeplads. Jeg er enig i, at jeg burde have meldt ud tidligere. 

JR: Vi har jo kritiseret FU ret kraftig i den senere tid. Så jeg vil sige, at der er behov 
for at der kommer nogen til som brænder for opgaverne, så jeg støtter fuldt ud 
Lars’ kandidatur. 

KB: Jeg synes, at de ting du siger om Unionens fremtid er meget vigtige. Et af de 
problemer vi ser, er forholdet mellem bredde og elite, hvor jeg synes, at bredden 
er overset. 

LBH: Jeg er enig i at hvis bredden føler sig overset, så er det et problem. Når man 
spørger bredden, hvad der mangler er det meget spredte bud. Så vi bør 
undersøge, hvad er det bredden savner.  

KB: Det kunne være spalter i Skakbladet, som er tilrettelagt for menigmand. Lad 
os få breddeaktiviteterne markedsført. 

AAO: Jeg støtter op om Lars kandidatur. Jeg har ikke hørt negative røster fra 
klubberne i 6. HK. 

NSL: Jeg kan også støtte op om din kandidatur. Jeg kunne dog ønske, at have 
kendt din kandidatur tidligere. Så vi kunne have diskuteret det på delegeretmødet i 
2. HK. Held og lykke med kandidaturen. 

LBH: Der er sket rigtig rigtig meget i Eriks formandstid. Nu skal vi så have gjort 
initiativerne til en succes. 

HK: I processen frem mod delegeretmødet er der inden LBH og Tom Skovgård 
meldte sig som kandidater fundet endnu en kandidat, Chresten Nielsen , som er 
sekretær i Fyns Skak Union.  

Efter en kort debat besluttede HB, at tilknytter Chresten Nielsen til FU i det 
kommende år, med henblik på at valg på den plads der bliver ledig når HK 
stopper i FU til næste år. 

ES: Med hensyn til DM formatet, mener jeg vi bør vende tilbage til en alle mod alle 
gruppe på 10 mand. 

MF: Jeg støtter 10 mands alle mod alle. Den seneste alle mod alle turnering i 
Horsens var et klart dementi af at 10 mands grupper er kedelige. 

EG: Det er HB, der har haft et ønske om mere seværdig skak. 

AAO: Når vi snakker seværdig skak, så har vi løst opgaven. Men jeg vil medgive, 
at vi mangler nogle stærke spillere i toppen. 
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JR: Efter de forskellige systemer, som vi har prøvet gennem de senere år, mener 
jeg, at stort set alle nu er enige om, at vi bør gå tilbage til 10 mand, alle mod alle. 

KWD: Lad os lytte til Lars Bo Hansen. (Som i sit oplæg til sidste HB-møde omkring 
landstrænerfunktionen udtrykte, at 10 mand alle mod alle ud fra et 
eliteudviklingssynspunkt er at foretrække frem for schweizergruppe. HK) 

LBH: Lad os spille med Sofia regler, hvor remiser er forbudt. Sofia går ud på at 
remis er forbudt, hvor stillingerne skal bedømmes. 

På grundlag af debatten udtaler HB, at der i HB er enighed om, at vi næste år skal 
spille 10 mand alle mod alle. FU skal komme med et oplæg til mødet i august, 
herunder økonomi. 

ES: Vi bør også berøre kontingentstigningen. Men jeg foreslår, at vi gemmer 
debatten til punktet økonomi. 

MF: Udspil om samarbejde mellem 7. og 9. HK er igang, men i løbet af få dage 
blev det åbenbart, at 6. HK skulle med. Der har i løbet af marts været 
bestyrelsesmøder og delegeretmøder i alle hovedkredse. 7 har meldt tilbage at 
det aktuelt ikke har nogen interesse. I 9 er der enkelte skeptikere, men der er 
enstemmig opbakning til at kontakte 6 hovedkreds. 6. hovedkreds har besluttet, at 
indgå i drøftelser med 9. hovedkreds. 

JR: Jeg vil godt være med i drøftelserne. Sammenlægning er hurtig afvist, men vi 
vil ikke koble os af drøftelserne. 

AAO: Vi havde en meget meget lang diskussion. Vi vil meget gerne have fordelene 
ved at have 6., 7. og 9. HK sammen.  

JBM: 4. og 5. hovedkreds har besluttet at lave en fælles holdturnering fra 10/11. 

PJ: 3. hovedkreds er interesseret i at mødes med 4. og 5. for at lave en region 
Syddanmark. 

KB: Jeg synes ikke, at man skal overlade til hovedkredsene tilfældigt at 
tilrettelægge en ny struktur. Det bør baseres på et gennemarbejdet 
udvalgsarebjde. 

LBH: Der er en tradition for at tingene tager tid og baseres på det nære demokrati. 

3 Dansk Skak Unions struktur 
I forhold til det udsendte vil Esmat Guindy undersøge muligheden for dannelse af 
et kvindeudvalg, som skal sikre udviklingen af kvindeskak i Danmark. 
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MF: Jeg synes det er godt at få beskrevet med hensyn til kompetencer m.v. Man 
kunne overveje yderligere udvalg. F.eks. elite, k-skak mv. I lyset af LBH’s indlæg 
under FU’s beretning bør vi overveje et ledelesudviklingsudvalg. 

AAO: Det jeg mangler er lidt omkring klubforhold. Det kunne måske slås sammen 
med et udvalg om lederudvikling. 

JR: Jeg betragter dette som en flydende organisation, hvor vi løbende opretter og 
nedlægger udvalg efter behov. Skal der nødvendigvis være en repræsentant for 
hver hovedkreds i ungdomsudvalget? 

EG: Det var oprindeligt hovedkredsenes ønske med en lokal repræsentant. 

Der var i HB enighed om, at kommissoriet for ungdomsudvalget rettes, så 
hovedkredsene får mulighed for at have en repræsentant, og HB anbefaler dog 
samtidig, at hovedkredsene udpeger en repræsentant, da den lokale forankring af 
ungdomsarbejdet er vigtig. 

NSL: Rart at se forslaget på tryk. Enig med MF at vi bør have et klubforhold, 
lederudviklingsudvalg. Ungdomsudvalget bør have langt flere aktiviteter på sigt. Vi 
skal lade os inspirere af det arbejde der blandt andet foregår i Dansk Skole Skak. 
Vi skal have fokus på de helt unge børn på 6-7-8 år. Vi skal have tænkt et nyt 
koncept, så vi kan favne lidt bredere. 

KB: Jeg burde kommentere det ud fra et skoleskak synspunkt, men vi kan ikke få 
tilbud nok. Jo mere jo bedre. Events skal ligge på forskellige datoer. 

KWD: Jo flere navne i udvalg jo bedre. Vi kan arbejde med f.eks. et ungdomsblad 
til de 6-7-8 årrige. 

FU indstiller udvalgsstruktur m.v. jf. bilag 3.1 til godkendelse, og at bilaget til 
referatet gengives i den vedtagne form. 

HB tilsluttede sig enstemmigt indstillingen. 

4 FIDE’s regler for skakspillet 
Vagn Lauridsen (repræsentant for dommerforeningen): Vi har forestået 
oversættelsen af FIDE’s regler. Jeg vil fremhæve følgende: 

Den væsentligste ændring er jo nok reglen om for sent fremmøde. 

Hvor lang tid må man komme for sent til et parti. Indtil nu har det været 1 time. 
Den nye tidsfrist er 0 minutter, men det er muligt for arrangørerne at fastsætte 
andre regler, men bemærk, de skal være fastsat i turneringens reglement på 
forhånd. En lille detalje i dette, er at tidsfristen på 0 minutter gælder fra rundens 
start, ikke som hidtil fra rundens planlagte start. (§6.6) 
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En anden væsentlig ting er mulighed for arrangørerne  til at fravælge 
muligheden for appel af turneringslederens afgørelser (og det vil sige, at hvis 
man ikke fravælger det aktivt, så er der mulighed for appel); bemærk dog, at 
afgørelser efter §10.2 stadig ikke under nogen omstændighed kan appelleres. 
(§12.10) 

Mobiltelefonreglen (§12.3b og §13.7b)er blevet formuleret lidt anderledes, det 
vil nok betyde, at den specielle danske mobiltelefonregel udgår, idet FIDE har 
tilnærmet sig disse regler. 

Samtidig er der kommet en regel ind, der generelt forbyder at indføre en 
støjkilde i spillelokalet (§12.6). 

”enhver serie af lovlige træk” 

Hvis modstanderen dømmes til tab efter mobiltelefonreglen, vil der nu kun 
opnås ½ point, hvis stillingen er sådan at man ikke kan vinde. 

Ved 3. ulovlige træk er resultatet nu remis hvis stillingen er sådan at 
modstanderen ikke kan vinde. 

Ved disse og andre tilsvarende situationer gælder stadig ”enhver serie af lovlige 
træk” men passus om ”--- selv ved dårligst muligt modspil” er forsvundet – 
(men den gælder jo stadig). 

Ukorrekt remiskrav giver nu kun tidstillæg (3 min) til modstanderen – man mister 
ikke selv noget (§9.5b). 

Mulighed for arrangørerne til at forbyde remisaftale helt eller indtil et bestemt 
antal træk er spillet (§9.1a). 

Mulighed for at ændre urindstillingen, hvis den var forkert (forkert mode eller 
forkert tidstillæg / grundtid). Mon ikke en fornuftig turneringsleder har gjort det 
indtil nu, hvis det var nødvendigt (§6.10b). 

Hvis en spiller vil kræve remis efter 50 træks reglen, ved stillingsgentagelse eller 
efter §10.2 (færdigspilsfasen), har han tidligere skullet standse begge ure; det 
er nu ændret til at han har lov til at gøre det. 

Tilskuere tillades nu at gøre turneringslederen opmærksom på 
uregelmæssigheder (og kun turneringslederen). 

Reglerne for hængepartier er gledet ud af regelsættet, så det nu kun er en 
vejledning i, hvordan man kan agere, hvis det skulle blive nødvendigt at afbryde 
et parti (force majeure). Sådanne afbrudte partier vil ikke længere kunne rates af 
FIDE. 

Notering af skak, mat og slag er ikke nødvendige. 
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Præcisering af hvad en diagonal er, hvad et lovligt træk er, at rokaden skal 
foregå på spillerens første række, at den nye brik ved bondeforvandling skal 
have samme farve som bonden og at den skal stå på det felt bonden rykker ind 
på. Og en del andre små sproglige finurligheder. 

Ikke alle ændringer er faldet lige heldige ud, men den danske oversættelse er 
nødt til at følge den engelske original så tæt som muligt. 

(eks. bogstavunderpunkterne i §4.6 henviser til de relevante krav i §3, men det 
fremgår ikke umiddelbart af teksten) 

Under oversættelsen har vi ændret nogle overskrifter uden at der er sket 
ændringer i den engelske tekst: 

§7 Uregelmæssigheder (tidligere ulovlige stillinger, engelsk irregularities) 

§10 Færdigspil (tidligere hurtigafslutning; ændres for at undgå forveksling med 
hurtigskak) 

Der er i reglerne for hurtigskak og for lynskak blevet muligt at spille efter 
turneringsreglerne (dog bortset fra noteringspligten), hvis der er tilstrækkelig 
mange turneringsledere til at overvåge partierne (max 3 partier pr TL ved 
hurtigskak; max 1 parti pr TL ved lynskak). 

I lynskak kan spillerne blive enige om at et ulovligt træk rettes uden at det fører 
til tab. 

Det endelige reglement vil blive redigeret med hensyn til tegnesætning mm. og 
der er opdaget andre mindre fejl efter fremsendelsen til HB; f.eks. er der en line 
for meget i afsnit B3:  

sætningen: de tilfælde hvor de er tilsidesat af følgende regler for Hurtigskak 

skal fjernes 

En foreslået ændring fra oversætterholdet er ikke indføjet i det fremsendte 
reglement: 

Vi forslår at ændre betegnelsen Turneringsleder til Dommer, men det giver 
ingen praktiske ændringer, mindsker blot muligheden for misforståelser: 

 Turneringsleder anvendes i Dansk Skak Unions reglementer for forskellige 
funktioner og har en noget bredere betydning end det der er gældende for 
funktionen "arbiter" i den engelske version af regelsættet. 
Der er ingen tvivl om at "arbiter" er at forstå som den person der er til stede ved 
brættet (han skal skride ind ved tidsoverskridelser, ulovlige træk mm, samt give 
tidskompensation ved urigtige remiskrav og ulovlige træk). 
I unionens regelsæt er der en turneringsleder for divisionsturneringen, der ikke 
fungerer som "arbiter" ved (alle) divisionskampe, og det samme gør sig 
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gældende for hovedkredsenes holdturneringer. 
Til gengæld har man en kampleder ved holdkampene, men han har udover 
"arbiter"-funktionen også få andre opgaver med hensyn til resultatkort og -
indberetning. 
 
Ændringen vil nødvendiggøre forskellige ændringer i EMT-reglementet og 
Divisionsturneringsreglementet. 

Ændringen vil ikke medføre ændringer for turneringsarrangørerne, og 
betegnelsen "turneringsleder" vil ikke forsvinde, men det er vigtigt at 
reglementerne er klare og ikke medvirker til misforståelser. 
Turneringslederuddannelsen behøver heller ikke at ændre navn, idet den jo 
netop omfatter flere emner end selve dommerhvervet; kamplederuddannelsen 
kunne måske ændre navn til dommeruddannelse. 

Der er kommet regler for Skak960. 960  står for at der er 960 mulige 
begyndelsesopstillinger. Dette reglement er endnu ikke oversat (D§D arbejder 
på det). Reglementet bærer præg af ikke at være færdigt endnu, der er f. eks. 3 
forskellige betegnelser for det, man kunne kalde normal skak. Oversættelsen vil 
måske være klar til august mødet, man kan jo indtil da anvende de originale 
FIDE regler på engelsk. 

ES: takkede dommerforeningen og Vagn Lauridsen for oversættelsesarbejdet og 
for gennemgangen heraf på dette møde. 

FU foreslår, at FIDE’s nye regel i § 6.6 a, om at enhver spiller som ankommer til 
skakbrættet efter rundens start taber partiet i EMT og divisionsturneringen udvides 
fra 0 til 15 minutter og at der tilføjes medmindre dommeren i force majeure 
situationer bestemmer andet. Turneringsarrangøren kan i indbydelsen og 
turneringsreglement fastsætter en anden tidsfrist. 

Standardreglementet for koordinerede turneringer tilpasses ændringen. 

Den endelige udformning drøftes med dommerforeningen. 

For: FU, NSL(2), PJ, JR og KWD – 10 for 

Imod: KB, JBM, AAO (2) og MF – 5 imod 

Undlader: LBH (2) – 2 undlader  

Dvs. FU’s forslag til tidsfrist for fremmøde i forbindelse med EMT og 
divisionsturneringen er godkendt. 

FU indstiller dommerforeningens oversættelse til godkendelse. 

HB godkender oversættelsen enstemmigt. 
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Da FIDE’s regler nu indeholder bestemmelser for mobiltelefon, som svarer til 
Unionens reglementer indstiller FU, at det særlige DSU mobiltelefonreglement 
ophæves.  

HB tilslutter sig indstillingen enstemmigt. 

FU indstiller, at dommerforeningens forslag til konsekvensrettelser gennemgås 
med henblik på vedtagelse ved mailafstemning inden 1. maj. Konsekvens-
rettelserne til divisionsturneringsreglementet udskydes HB-mødet i august. 

HB tilslutter sig indstillingen enstemmigt. 

5 Skakserveren 
LW omdelte gennemgik projektplan for skak.dk på mødet. 

KWD: Det er god PR når Per Andreasen foretager kommentering har vi gjort en 
indsats for at få det på serveren? 

JBM: Der bør knyttes et åbningsbibliotek og opgave modul med statistik. Vi bør 
også have et selvtræningsmodul. 

LHB: Jeg tror det er utroligt vigtigt, at vi får nogle aktiviteter i gang. Herudover bør 
der være et analysemodul, hvor man kan chatte omkring skakken. Når de to ting 
kommer op at køre, så bliver et betalingsmodul vigtigt, men de grundlæggende 
ting skal være i orden først. Det er vigtigt, at vi får skaffet de nødvendige 
administratorer. 

JR: Jeg vil bakke op om det LBH siger. Milepælene skal være milepæle, der 
overholdes! Så vi kan gå ud og sige, hvad der kommer til at ske og at det rent 
faktisk sker. Ellers forsvinder opbakningen fra medlemmerne. 

AAO: Hvad skal vi give for et analysemodul? 

ES: Vi undersøger, hvad udvidelsen af livedækning med pgn-indlæsning koster. Vi 
har søgt godt ½ million kroner fra Kulturministeriet, hvis de penge komme må vi 
overveje hvilken udvikling vi vil foretage. 

FU indstiller at HB godkender den præsenterede projektplan for så vidt de 
milepæle, der er inden for den eksisterende aftale, dvs: 

 01/05-2009: Hverdagsturnering er igang. 
 01/06-2009: Præmieturneringer er igang. 
 01/09-2009: Åbent for bruger-arrangerede turneringer. 

Med hensyn til de øvrige milepæle vil FU forelægge disse til godkendelse i HB, når 
prisen kendes. De øvrige milepæle er: 

 01/07-2009: Klar til livedækning af Politiken Cup. 
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 01/11-2009: Statistikmodul klar til brug. (det undersøges i hvilken 
udstrækning statistikmodulet er indeholdt i nuværende aftale). 

HB tilslutter sig indstillingen. 

6 Divisionsturneringen 

6.1 Betænkningstid 
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 blev som nævnt 
på sidste og forrige HB møde og aktualiseret af FIDE, som på kongressen i 
Dresden besluttede sig for at standardisere de betænkningstider, der må bruges i 
normgivende turneringer.  

Den ændrede betænkningstid skal samtidig muliggøre transport frem og tilbage 
inden for en rimelig tid. 
FU og Turneringslederen indstiller derfor, at betænkningstiden i Skakligaen 
gældende fra sæsonen 2009/10 ændres til: 

 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. Der skal 
anvendes ure som er godkendt af FIDE. 

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

Erfaringerne fra Skakligaen vil så kunne danne grundlag for en fornyet vurdering af 
betænkningstiden i divisionerne. 

MF: Det er skuffende lav interesse, at klubberne ikke har engageret sig nærmere i 
det. Men det er lidt svært, at se at svarene giver anledning til at ændre 
betænkningstiden. 

AAO: Jeg tolker resultatet, som folk er ligeglade med at vi laver det om. Dog kan 
jeg udlede at vi ikke skal sætte betænkningstiden ned. Jeg ser gerne at vi indfører 
det til bunds. 

JBM: 1 klub er vægelsindet, resten i 5. HK er for den nuværende betænkningstid. 

JR: Jeg finder det forkert, at man ikke vil rette sig efter resultatet af undersøgelsen. 
De klubber, jeg repræsenterer, ønsker den nuværende betænkningstid bibeholdt. 
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KWD: Jeg har nu spillet min første turnering med tillægstid og det har været en 
positiv oplevelse. Så jeg synes vi skal ændre betænkningstiden. 

KB: Jeg finder den manglende interesse for ønske om status quo. 

LBH: Jeg finder, at tillægstiden fjerner fokus fra kamplederen til spilleren. 

Indstillingen blev sat til afstemning: 

For: FU (5), LBH (2), NSL (2), PJ, AAO (2) og KWD - 13 stemmer for 

Imod: JBM, JR og MF - 3 stemmer i mod 

Undlader: KB - 1 undlager 

Ændringen er godkendt. 

6.2 Spilledatoer i sæsonen 2009-2010 
JBM: Med runde i uge 7 rammer vi ind i vinterferien. 

NSL: Vi har hidtil kørt efter faste spilleuger, men nu følger vi divisionsturneringen. 
Men den fremlagte plan giver problemer i forhold i vinterferien. Men jeg ser ikke 
nogen bedre løsninger. Men der bør kunne søges dispensation for lukkede 
spillesteder. 

AAO: Jeg synes det er nogle gode forslag. Hvis man har problemer, så kontakt 
turneringslederen så en klub ikke har hjemmekamp på en ferielukning. Så lad os 
fastholde disse datoer. 

MF: Opfordrer klubberne til at meddele umulige hjemmekampedage til 
turneringslederen. 

NSL’s forslag om ret til at flytte en hjemmekamp blev sat under afstemning 

For NSL, JBM og JR. Øvrige i mod. Forslaget forkastet. 

FU indstiller divisionsturneringslederens forslag til godkendelse. 

HB godkender enstemmigt indstillingen. 

6.3 Valg af ny formand til divisionsturneringskomiteen 
Ove Eriksen udtræder af divisionsturneringskomiteen og Kenneth Varberg ønsker 
at fratræde som formand. 

FU indstiller IA Lars K. Johansen Allerød som ny formand og at Kenneth Varberg 
indtræder som menigt medlem af komiteen.  

Herudover er Mads Bech Andersen medlem af komiteen. 
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HB tilslutter sig enstemmigt indstillingen. 

7 Dansk Skaksalg ApS 
HK orienterede om den økonomiske status i Skaksalget. Der forventes et 
underskud på 100.000 kroner. Dvs. mere end 40% af anpartskapitalen er tabt, 
hvilket betyder, at der skal indkaldes til en generalforsamling, hvor bestyrelsen 
tager stilling til, hvordan anpartskapitalen kan reetableres. 

HB tog redegørelsen til efterretning. 

8 Økonomi  
Regnskabet er udsendt i Skakbladet underskud 820.000 kroner, som der er 
redegjort for på sidste HB-møde. 

ES: Hvad er hovedkredsenes indstilling til kontingentet? 

AAO: Vi har drøftet det på HK-mødet, så klubberne vil stemme for. Men ikke for 
børnekontingentet. 

JR: Den overvejende del af forsamlingen var enige i, at stigningen er nødvendig. 

MF: Det har ikke været på dagsordenen hos os. Jeg har ikke hørt nogen 
bemærkninger overhovedet. 

LBH: Vi har ikke haft et hovedkredsmøde. Jeg vil foreslå, at børnekontingent stiger 
100 kr. som de øvrige kontingenter. Jeg ser det gerne afskaffet, men det er ikke 
debatten værd. 

JBM: Der er overvejende negativ stemning i forhold til kontingentstigningen, men 
ingen forslag til hvad så. 

PJ: Vi har ikke behandlet DSU kontingent. Men stemningen er at kontingentet skal 
passe til aktiviteterne. Skal vi vælge mellem server og Skakblad. 

NSL: Gennemgående er stemningen negativ. Det virker ikke, som om man er enig 
om at bakke op om 100 kroner. Børnekontingent, vi har forholdsvis mange 
børnemedlemmer.  

KB: De fleste klubber er negativt indstillet over for kontingentstignigen. 

KWD: Jeg har ingen fornemmelse af hvad stemningen er, men de kasserere jeg 
kender til har inkluderet stigningen i deres budgetter. 

I lyset af den debat der har været på debatforum og i de lokale hovedkredse blev 
HB enige om på delegeretmødet at indstille en kontingentstigning på 100 kroner 
for alle gruppe. Dvs. ikke forslag om afskaffelse af børnekontingentet. De 100 
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kroner er nødvendig for at den nuværende drift, som vi kender det i dag, kan 
bibeholdes. 

9 Valg 

9.1.1 Repræsentation i FIDE og ECU 
Erik Søbjerg er på valg. 

FU indstiller, at den nyvalgte formand indtræder i disse poster. 

HB tilslutter sig indstillingen. 

9.1.2 Repræsentation i Nordisk Skakforbund  
Erik Søbjerg er på valg. 

FU indstiller, at den nyvalgte formand indtræder i disse poster. 

HB tilslutter sig indstillingen. 

9.1.3 Repræsentation i Tankesportsforbundet 
Ole Block og Erik Søbjerg er på valg. 

FU indstiller, at den nyvalgte formand indtræder i stedet for Erik Søbjerg og at Ole 
Block fortsætter som kasserer. 

HB tilslutter sig indstillingen. 

9.1.4 Spilleudvalget 
Bjarne Sønderstrup er på valg. Ole Jakobsen og Michael Bjertrup er på valg som 
suppleanter. 

FU tilslutter genvalg. 

HB tilslutter sig indstillingen. 

HB beder FU undersøger til næste HB-møde, hvilke opgaver der fortsat er i 
spilleudvalget. 

9.1.5 Ratingkomiteen 
Finn Larsen er på valg. Lars Rasmussen er på valg som suppleant. 

FU indstiller genvalg. 

HB tilslutter sig indstillingen. 

9.1.6 Dansk Skaksalgsbestyrelse 
Erik Søbjerg, Henrik Knudsen og Lars Henrik Bech Hansen er på valg. 
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FU indstiller, at René Baarup Christensen indtræder i stedet for Erik Søbjerg. 

HB tilslutter sig indstillingen. 

10 Hæderstegn og initiativpræmier 
HB godkendte alle indstillinger til hæderstegn og initiativpræmier. 

11 Tid og sted for næste møde 
Næste møde afholdes søndag den 30. august 2009. 

12 Eventuelt 
 
 
 

– o – 

Silkeborg, den 10. april 2009 
Henrik Knudsen 
referent 


