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Referat. 
1.    Godkendelse af dagsorden  

FU ønskede tilføjet nyt pkt. 13, konstituering af nyt FU medlem. Forslaget blev vedtaget 
og dagsorden er tilrettet i overensstemmelse hermed. 
Dagsordenen herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet 19. august 2012. 
Per Rasmussen gjorde opmærksom på at JOOMLA under eventuelt fejlagtigt blev kaldt 
et sprog – den korrekte betegnelse er ”værktøj”.  
Referatet herefter godkendt. 

 

3. Godkendelse af referatet fra delegeretmødet den 06. april 2012. 
Gerner Carlsson har gjort opmærksom på at referatet på sidste HB møde blev godkendt 
inden fristen for indsigelser var udløbet, en uopmærksomhedsfejl som formanden tager 
på sig.  
Gerner Carlsson har endvidere forlangt at få tilsendt en båndoptagelse af 
delegeretmødet, idet han mener sig fejlciteret i referatet. Gerner Carlsson får 10 dage til 
at skrive hvad han mener der skal stå i referatet. Hovedbestyrelsen konkluderer at svarer 
han ikke, er delegeretmødereferatet godkendt i sin nuværende form.  

 

4. Forretningsudvalgets beretning  
Formanden lagde for med det sædvanlige supplement til den skriftlige del. Ivan Madsen 
stoppede overraskende pludseligt og fuldstændig uvarslet. Ivan angiver bl.a. utilfredshed 
med respons fra hovedkredsene som grund. Tom Skovgaard oplever samme problemer 
med hovedkredsenes juniorledere. Formanden mener generelt at HB arbejder godt på 
møderne, men påpeger samtidig nødvendigheden af HB medlemmernes aktive 
medvirken når beslutningerne skal effektueres i Skakdanmark. Hvis ikke 
hovedkredsformændene arbejder aktivt med kan FU i realiteten ikke gøre andet end blot 
administrere Unionen. Mange tidligere store klubber har alvorlige medlemsproblemer, så 
vi skal i gang med at gøre noget aktivt for at vende udviklingen.  
Trine Treppendahl opsagde sin stilling som leder af Dansk Skaksalg dagen efter seneste 
HB møde (den 20.08.2012), også dette kom meget overraskende. Detaljer og 
konsekvenser foreslås drøftet senere i mødet, hvor Skaksalget har sit eget punkt på 
dagsordenen. 
OL møder i FIDE / ECU. FIDE har vedtaget nye statuetter som regulerer bl.a. valg i 2014. 
Kasparov fik indflydelse herpå med bistand af amerikanske advokater, men trods det 
vurderer LHBH ikke at den siddende præsident kan røres i 2014. 
Nye FIDE afgifter undgået, på nær dommer licenser. Alle aktive dommere skal fremover 
have licenser for at turneringsindberetninger kan ELO rates. Det Hollandske Skakforbund 
har forsøgt at samle opbakning til en skriftlig protest mod beslutningen, men måttet 
konstatere at der nok var sympati for deres sag, men ikke mange forbund ville skrive 
under – så initiativet endte med at blive droppet. Danmark, Norge og Sverige ville blandt 
mange andre ikke skrive under, da vurderingen var at beslutningen uanset ville blive 
gennemtrumfet med en massiv opbakning fra bl.a. en masse små afrikanske forbund, 
som traditionelt er trofaste støtter af FIDE ledelsen.  
FU har besluttet at DSU betaler licenserne centralt. Leif Jensen laver en liste over hvilke 
dommere det drejer sig om, og ud fra den vurderes det til en førstegangs udgift på ca. 
37.000 kr., og derefter løbende licenser hver gang der kommer nye dommere til. Disse 
nye afgifter til FIDE medfører formodentlig et behov for at hæve EMT afgiften fremover. 
Kartotekssystemet udvikler sig planmæssigt. 
DSU har udpeget en ny K-skak chef, Søren Ruud Ottesen. 
Jakob Aagaard er tiltrådt som landstræner – arbejdet er kommet godt i gang, 1. 
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træningssamling med 9 deltagere afviklet med et tilfredsstillende forløb. 
Nordisk Skakforbund har tildelt 2 x Nordisk Mesterskab til Danmark – åbent NM i Køge 
og Senior NM på Bornholm. 
DM 2013 hjemmeside + tilmeldingsside er OK, og indbydelse klar. En nyhed er denne 
gang 2 x kort påske, henholdsvis i begyndelsen og slutningen af turneringen. På den 
måde håber arrangørerne at etablere lidt mere liv om de ellers traditionelt stille første 
dage, hvor kun landsholdsklassen er i gang. 
Angående hæderstegn og initiativpriser foreslog FU, af hensyn til Skakbladet, at 
begrundelserne afkortes til maks. 600 tegn, hvilket HB tiltrådte. FU ønsker desuden 
godkendelse af indstillinger fremrykket, så der bliver rimelig tid til at ekspedere dem. HB 
besluttede, efter en del snak for og imod, at rykke godkendelsen frem til februar mødet. 
Mht. stævnefesten inviteres hæderstegnmodtagere til stævnefest på DSUs regning, 
eventuelle ledsagere kan medtages for egen regning. Transport og overnatning er DSU 
uvedkommende.  
Spørgsmål fra 8.HK om hvilke møder Lars-Henrik Bech Hansen har deltaget i ved 
FIDE/ECU samlinger, og hvorvidt der er et samarbejde mellem de nordiske lande om 
hvilke møder man går til. Lars-Henrik Bech Hansen redegjorde for aktiviteterne med 
såvel officielle som uofficielle møder. 
 
8.HK spørger med henvisning til at DSU opkræver lyn/hurtigskak rating allerede fra nu – 
selvom FIDE har udskudt opstarten 1 år, om dette vil kunne udsætte den varslede 
stigning af EMT afgiften. Lars-Henrik Bech Hansen svarer hertil at det kan overvejes hvis 
der kommer mange ratede lyn- og hurtigturneringer i 2013, hvilket dog ikke forventes. 
 
8.HK spørger om Kasparov kandiderer til FIDE præsident i 2014. Lars-Henrik Bech 
Hansen vurderer at Kasparov måske kandiderer til FIDE præsident i 2014, men han 
vurderer ikke Kasparov har en chance for at vælte den siddende præsident. Lars-Henrik 
Bech Hansen vil dog anbefale at støtte Kasparov hvis han stiller op, da han vurderes at 
kunne sælge skakken bedre end den nuværende præsident, ligesom man sikkert ville 
kunne undgå diverse pinlige statsbesøg.  
 
Lars-Henrik Bech Hansen understregede i den forbindelse at mange områder af FIDE 
administrationen er blevet kraftigt forbedret under den nuværende præsident, så uanset 
vi i DK ikke er begejstrede for ham, så skal vi medgive ham at der sker forbedringer i 
organisationen.  
 
8.HK spørger på baggrund af Ivan Madsens udmeldelse, til interne problemer i FU? Lars-
Henrik Bech Hansen afviste at der er noget om den snak. 
 
På baggrund af seneste hurtigskak  DM påpegede Poul Jacobsen behovet for at der 
udarbejdes et regelsæt for omkampe ved hurtigskak DM, således at der ligger en 
køreplan hvis behovet opstår. HB tiltræder at dommerforeningen udarbejder et forslag 
hertil.  
HB tiltrådte ansættelsen af ny kvindelandstræner, idét Thomas Schou Moldt er ansat fra 
1.1.2012.  
Aage Olsen spørger til henvendelse fra Finn Larsen, og opfordrer til at der findes en 
løsning som sikrer Finn Larsen fortsat er involveret omkring arbejdet med kartoteks-
programmet. Lars-Henrik Bech Hansen forklarer om henvendelsen og at FU har svaret 
Finn Larsen imødekommende, så der arbejdes i retning af at finde en løsning, (hvilket på 
tidspunktet for referatets færdiggørelse er sket). 
Beretningen herefter enstemmigt vedtaget. 
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5. Dansk Skaksalg ApS 
Trine sagde op dagen efter sidste HB møde. Regnskabet for 2011 kunne ikke håndteres 
af direktøren. Revisor Henrik Knudsen har nu i samarbejde med Rene Christensen fået 
kæmpet sig igennem det, efter først at have måttet postere hele 2010 regnskabsåret 
forfra for at få det til at passe med systemet.  
Det viste sig hurtigt efter at direktøren var stoppet, at forholdene i Skaksalget, for 3. år i 
træk, var kaotiske, uden bestyrelsen havde mulighed for at danne sig et korrekt overblik 
over forretningens status.  
 
Bestyrelsen har, som konsekvens heraf, valgt at lede forretningen frem til 1. april 2014, 
for at få et korrekt overblik over forretningens drift gennem et helt regnskabsår. På den 
baggrund vil man bedre kunne vurdere om forretningen kan videreføres eller den skal 
sælges, eller indgå som en del af en sekretariatsløsning. Bestyrelsen er på det rene med 
at det ikke er en optimal løsning, men da man ikke reelt ved om forretningen i det hele 
taget kan tjene penge, finder man det vanskeligt at vurdere hvad der skal ske 
fremadrettet. I praksis fungerer løsningen med Bjørn Laursen som telefonpasser, Rene 
Christensen tager sig af regnskab, lager og ekspedition af ordrer, mens Lars-Henrik Bech 
Hansen varetager indkøb og opdatering af Skaksalgets hjemmeside og Netbutik. 
Løsningsmodellen fungerer og driften er så småt ved at komme i gang igen, på trods af 
endnu en ubehagelig overraskelse.  
Efter direktørens stop blev bestyrelsen informeret om at Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
har sat forretningen under tvangsopløsning, grundet manglende regnskabsaflæggelse. 
Direktøren havde modtaget flere skrivelser herom, men ikke informeret bestyrelsen. 
Bestyrelsen arbejder nu med at få ændret den status, så forretningen kan komme videre 
med normal drift (sagen er løst primo december).  
I forbindelse med overtagelsen af regnskabet har Rene Christensen måttet bogføre 2012 
regnskabet fra årets begyndelse, en ikke helt nem opgave grundet manglende systematik 
i organisering af bilag. Denne proces er nu overstået og 2012 regnskabet er ajourført. 
Status opgørelse viser en lagerbeholdning af nogenlunde den forventede værdi. 
9. HK spørger om man ved hvad der udløser det store underskud og sætter 
spørgsmålstegn ved om Skaksalget skal sælge bøger, måske er indsatsen for stor i 
forhold til gevinsten. Rene svarer hertil at der nok har været kalkuleret for lidt avance på 
varerne, at bogsalg er en stor og nødvendig del af omsætningen, og at der synes at være 
en pæn stor og loyal kundekreds som giver grund til fortrøstning. Poul Jacobsen gør 
opmærksom på at Skaksalget jo også skal være et bekvemt serviceorgan for de mange 
klubber og medlemmer som af den ene eller anden ikke finder det naturligt at handle i 
udlandet, hvad enten det er via internettet eller på anden måde.  
HB tager efter en lang snak om diverse detaljer redegørelsen til efterretning, og udtrykker 
tilfredshed med at Skaksalgets bestyrelse har taget arbejdstøjet på. 

 
 

6. Kassereren har ingen ændringer til budgetudkastet fra augustmødet.  
8.HK beder om at der afsættes midler til 2 X Nordisk Mesterskab. 
Lars-Henrik Bech Hansen svarer at Bent Sørensens seniorpulje giver tilskud til senior 
NM, mens Køge Skakklub må søge tilskud til åbent NM hvis de får behov. 
Der kan evt. bruges af den internationale fond hvis der viser sig et behov for 
budgetoverskridelse på tilskud til internationale turneringer.  
Aage Olsen efterlyste budgettering af Arbiter licenser med 25.000 kr. og argumenterer i 
samme forbindelse for at forhøje EMT afgiften. HB vedtog efter en kort debat at 
budgettere med udgiften på 25.000. 
HB foreslår samtidig hævelse af EMT afgiften med minimum 5 kr., størrelsen besluttes 
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endeligt på februar mødet. 
Budgettet for 2013 herefter vedtaget udvisende et lille overskud. 

 
 

7. Økonomi & Regnskab 
Kassereren forventer et underskud, primært begrundet i Skaksalgets dårlige resultater, 
hvor såvel 2011 som 2012 regnskabet skal optages i DSU regnskabet.  
Ingen kommentarer fra HB 
 

8. Nyt fra hovedkredsene 
1.HK har afviklet 1 GM + 3.IM turneringer. Disse har udløst GM norm til Mads Andersen 
+ IM norm til Igor Teplyi. Senior hurtigskak DM er også afviklet. 
 
2.HK Skovbo GM turnering gennemført. En del sideaktiviteter under turneringen. Det 
virker som Køge Skakalliance er en god idé. Niels Steen Larsen mener man skal udnytte 
gode begivenheder til at gøre noget aktivt for at skaffe nye medlemmer. Hovedkredsens 
Grand Prix EMT kører godt, mens Junior GP serien er kommet lidt haltende i gang, 
hvilket er lidt bekymrende.  
2.HK mener ikke umiddelbart de vil bruge penge på liveskak udstyr. 
 
3.HK havde fremsendt en skriftlig redegørelse som er sakset ind nedenstående. 
Hans Milter Pedersen skriver ”Medlemsudvikling. Jeg fornemmer en rimelig 
medlemsudvikling i størstedelen af de fynske klubber. Fremgang alle steder bortset fra 2 
(SØF og Ejby). Flere klubber er næsten fordoblet deltagerantallet i klubturneringen (f.eks 
Nyborg og Odense) 

 Siden sidste møde har vi afholdt FM for juniorer med 30 deltagere (heraf 5 fra andre 
hovedkredse), mod 16 deltagere i sidste sæson. FM spillet i 2 ratede grupper, hvor laveste 
gruppe spillede mede kort betænkningstid, hvilket var en stor succes. Afviklet med god 
støtte (også økonomisk fra Fynsk Skoleskak). 

 OM afviklet med 53 deltagere i et nyt koncept. Virkede som en succes 
 17/11 afholder Kasper Jerwiarz er livekursus med plads til ca 8 deltagere i 

Læseforeningens lokaler - plads til deltagere fra andre hovedkredse. Dagen efter vil 
kursusdeltagere sende live fra 2. division: Læseforeningen - Præstø 

 I starten af december har vil "GM undervisning" - en brugerbetalt træningsweekend for 
mesterspillere med Jacob Aagaard. Pt. 11 deltagere, dvs. kurset nu hviler i sig selv. 

 FSUs holdturnering er nu gået over på samme system som divisionsturneringen - Små 
problemer, men vi skal nok få det lært.” 
 
4.HK Konstaterer lidt medlemstab over året.  
Fælles holdturnering med 5.HK startet op 
Fusion med 3/5 er itv. sat på standby da 3.HK har indtaget en afventende holdning. 
Haderslev Skakklub kører Junior træning, som man håber resulterer i flere 
unionsmedlemmer. Syd Grand Prix udvidet med 1 stævne på Fyn. 
 
5.HK Sondex Cup 2013 er programsat, og forventes atter at blive en meget stor 
weekendturnering. Ernst Bindzus fra Evans blev Danmarksmester i blindeskak. 
Grindsted Skakklub taget et frisk initiativ og startet undervisning ved FM John Rendboe.  
Kolding Skakklub begynderarrangement 18/10 – kører fremadrettet træning for begyndere. 
Hovedkredsen oplever medlemsfremgang grundet juniorundervisningsaktiviteter. 
 
Hovedkredsen ønsker efter henvendelse fra Evans en debat om rygeforbud på skoler, hvor 
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rygere skal forlade matriklen. Den lokale kampleder bør fastsætte rygeregler i henhold til 
lokale forhold. Aage Olsen oplyste at Dommerforeningen har vurderet spørgsmålet og 
mener spillere kan bortvises ved overtrædelse af opholdsbestemmelserne, da de gælder 
som ordensregel for turneringen. Lars-Henrik Bech Hansen understreger dog at såfremt en 
spiller bortvises på grund af overtrædelse af ryge- eller ordensregler, er det ikke 
nødvendigvis ensbetydende med at den bortviste spillers parti forbliver tabt. I første 
omgang kan/skal kamplederen afgøre partiet, hvorefter afgørelsen kan ankes til 
holdturneringslederen osv.  
 
6.HK  
Skødstrup Skakklub blev ”smidt ud” af sine lokaler, da kommunen skulle bruge dem til 
andet formål. Klubben blev tilbudt andre lokaliteter, men valgte at flytte til en anden 
kommune og hedder nu Syddjurs Skakkub.  
Ordveksling om behovet for at DSU centralt hjælper klubberne med at fortælle 
kommunerne om folkeoplysningslovens bestemmelser, mht. at sikre Skakklubber lokaler. 
Der afvikles dommer kurser den 24. og 25. november, interesserede kan melde sig. 
I samarbejde med Århus Skoleskak GP system arbejdes der med at etablere 
træningssamlinger for de bedste Juniorer og gøre dem til DSU medlemmer.  
Hovedkredsbestyrelsen har sagt nej til at investere i live udstyr. 
 
7.HK 
Larsens Nordjyske mindeturnering er afviklet for første gang, og med stor succes.  
Live undervisning gennemført i forbindelse med Larsens Nordjyske mindeturnering. 
Der er afviklet dommerkursus med godt resultat. En senior holdturnering er etableret.  
Hovedkredsbestyrelsen er ikke afvisende overfor at investere i livebrætter, især da hvis 
Larsens Nordjyske Mindeturnering gentages. 
 
8.HK 
Bornholm Sommerskak afvikles næste gang over 6-runder.  
Hovedkredsens juniorleder er stoppet pga. sygdom, så der er 2 ubesatte poster i 
hovedkredsbestyrelsen.  
Frederiksborg Amt Skoleskak kører.  
En uratet begynderturnering etableret på Bornholm. Betænkningstid 1 time, rundelægning 
på stedet. Deltagere er dels ikke-DSU medlemmer, dels lavt ratede klubspillere. 
Der satses nu på at fusion med 1.HK kan gennemføres i 2013, HB forventes orienteret 
nærmere i Påsken 2013. 
Verner Cristensen + Per Rasmussen deltager i DGT seminar i Holland. 
Verner Christensen har undervist 2 personer i livetransmission ved skakligakampe hos 
Nordkalotten. 
 
9.HK 
13 klubber tilbage i Hovedkredsen.  
Man lancerer en begynderturnering i slutningen af februar. Arrangement hvor betingelsen 
for at etablerede skakspillere kan deltage, er at de har en bekendt ”ikke skakspillere” med. 
Det er håbet at kunne ”fange” nogle af disse interesserede som kommende medlemmer.  
Kjellerup Skakklubs junior sommerkursus gav 5 juniorer som foreløbig trofaste deltagere i 
et fortsat undervisningsforløb, forhåbentlig udvikler det sig til egentligt DSU medlemskaber. 
 
Lars-Henrik Bech Hansen konstaterer at hans målsætning på 5000 medlemmer pr. 1/1-
2013 er langt fra at kunne opfyldes. Pt. er der masser af skrækhistorier med nødlidende 
klubber rundt omkring, så reelt må man konstatere at der er store behov for at klubberne 
kommer i gang med at skaffe nye medlemmer. 
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9. Opfølgning på Visionsseminaret.  
Tom Skovgaard gennemgik status på seminarets fokuspunkter. 
Info til klubber ikke kommet rigtigt i gang, der er behov at styrkeindsatsen her.  
Støtte til klubberne i form af en støtteperson i hver HK bestyrelse. Endnu har ingen HK 
har udpeget en ansvarlig herfor.  
Idekatalog om sociale arrangementer, hvor der formidles ”gode historier” – en historie om 
Præstø Skakklubs positive udvikling er på vej i Skakbladet. 
Information på ungdomsområdet – sker via nyhedsbrev til ungdomsledere og 
interesserede. Dette skal udbredes til mange flere modtagere. 
Begynderstævner – foreløbig kun etableret meget få, der er behov for mange flere. 
Kvindeudvalget er blevet mere aktive mht. til fokus på breddearbejde. 
Evt. kvindeklasse ved DM endnu ikke endelig afklaret. 
Seniorskak bredde, hører ikke under Bent Sørensen. 
Seniorturneringer rundt omkring er successer, skal styrkes. 
DSU arkiv med Skakbladet online, arbejdet er i god gænge. Jean Mikkelsen nævnte 
herunder at samtlige klubblade fra Skakklubben Centrum er indscannet, og kan være 
værdifulde for DSU arkivet.  
Tilpasning af landsdækkende Holdturnering – arbejdet hermed er påbegyndt. 
Sekretariat – FU har kigget på en konkret henvendelse, som dog ikke viste sig realistisk. 
Liveskak – Poul Jacobsen minder om at den bedste liveskak operatør profil er en person 
som ikke i forvejen er en travl klubleder med masser af andre opgaver. Bad også HB 
medlemmerne gøre deres respektive LIGA klubber opmærksom på at de naturligvis kan 
regne med hjælp til livesending fra ligaen, men at det i det mindste kræver at de svarer 
på de henvendelser der sendes ud fra FU. Lars-Henrik Bech Hansen bemærkede under 
punktet at liveskak.dk, med chat, først og fremmest er stedet hvorfra der sendes ligaskak. 
Divisionsturnerings-siderne kan naturligvis samsende med henblik på fortsat udvikling og 
fintuning af deres visningsløsning. Lars-Henrik Bech Hansen understregede at ansvaret 
for livesending fra ligaen ligger hos Poul Jacobsen og ikke divisionsturneringslederen. 
Sendingerne skal tilrettelægges sammen med Poul Jacobsen i hvert enkelt tilfælde.  
Der viste sig et behov for at få visionsseminarets ”to do” liste ud sammen med HB 
referater, da snakken viser at alle skal blive bedre til at følge op på HB beslutninger og 
idéer.  
 

10. Opfølgning på Divisionsturneringsseminaret.  
HB nedsatte et udvalg som skal lave oplæg til ny holdturneringsstruktur, bestående af  
Aage Olsen, Jean Mikkelsen, Kai Bjørnskov.  Udvalget skal konkretisere oplægget fra 
lørdagens seminar, hvor deltagerne besluttede at arbejde frem imod en 
holdturneringsstruktur, der i grove træk kan beskrives som følger. 
1 landsdækkende LIGA 
2 landsdækkende 1. divisioner 
4 landsdækkende 2. divisioner 
4 eller flere landsdækkende 3. divisioner med fri tilmelding. 
Hovedkredsturneringer som er adskilt fra divisionsoverbygningen, således at alle spillere 
frit kan deltage i såvel divisions- som hovedkredsturneringer, og hvis ønsket gerne for 
forskellige klubber.  
Forslag til en kommende struktur skal forelægges HB på mødet i februar 2013, hvor det 
behandles første gang. Herefter forventes 2. behandling i påsken, og endeligt 
beslutningsforslag på mødet i august 2013. 
Udvalget skal, som supplement til oplægget til divisionsturneringsstruktur, udfærdige et 
vejledende reglement for lokale holdturneringer, således at eventuelle fremtidige 
hovedkreds-sammenlægninger ikke strander på meget forskellige holdturneringsformer.  
Især 9.HK udtrykte i en længere debat stor skepsis i forhold til oplægget, mens øvrige 
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hovedkredse enten talte for processen eller samtykkede stiltiende.  
Formanden kunne efter debatten konkludere at udvalget var nedsat og opgaven besluttet 
gennemført.  

 
 

11. Udvalg og andre aktiviteter  
a. Eliteudvalget  
Beretning fra Landstræneren modtaget og uddelt som bilag.  
Landstrænerens økonomiske prioriteringer gennemgået og diskuteret. 
HB beslutter herunder at der max kan ydes 25% af turneringsstøtte budgettet til én spiller 
pr. sæson.   
 
OL evalueringer herreholdet 3 meget positive, 1 kritisk.  
Kvindeholdet tilsvarende meget positive omkring håndteringen af OL forløbet. 
Sammenfattende er der stor tilfredshed med at HB har skabt faste retningslinjer for 
håndtering af udtagelser m.v. Alle evalueringer udtrykte skuffelse over værterne og 
indkvarteringen langt fra byen. Ingen evalueringer eller andre efterretninger antydede 
nogen form for alkoholrelaterede problemer. 
 
b. Ungdomsudvalget - Junior Hold DM   
Redegørelse for den aktuelle ungdomsskak struktur, aktivitets niveau og baggrund. 
Generel opsang til hovedkredsene som bebrejdes at de ikke melder aktivt tilbage til DSU 
om deres aktiviteter. 
Ungdoms DM er en succes historie. 
Ungdomslandstræneren er en succes. 
Junior Hold-DM – hovedkredsene skal finde ud af noget hvis det skal bestå, Tjele er ikke 
længere til rådighed for turneringen, som er et hovedkreds arrangement. 
Tjele sommerlejr er en succes. 
Sigfred Haubro oplyste supplerende at U-DM 2012 havde 118 deltagere - Skoleskak DM 
oplever efter hans opfattelse faldende deltagertal i disse år. 
Herefter en længere debat om forholdet og forskellene mellem DSS & DSU – 
konklusionen er at der på lokalt plan landet over er et godt samarbejdsklima, mens det er 
fornemmelsen at det kniber mere med samarbejdet mellem de organisationers 
topledelser.  
 
c. Kvindeudvalget  
Intet udover det i beretningen nævnte 
 
d. Kartoteksudvalget 
Aktuel status på udviklingen af kartotekssystemet gennemgået og systemet forevist via 
den hjemmeside den udvikles på. Arbejdet skrider planmæssigt fremad og systemet 
forventes så småt at komme i brug i løbet af 1. kvartal 2013. 
 

12. Forbundsskifte vilkår. 
9.HK har anmodet om at få topspilleres vilkår for at skifte forbund behandlet på HB 
mødet, med ønsket om at forbundsskifte kan ske gratis.  
FU argumenterer for at man vil have en konkret ansøgning at tage stilling til i hvert enkelt 
tilfælde, inden man beslutter om der skal betales jf. FIDEs retningslinjer eller det kan ske 
gratis. Efter en del debat konkluderede man uden afstemning at: 
HB bakker op om FUs praksis med at forlange en konkret ansøgning fra topspillere 
som ønsker at skifte forbund. 
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13. Konstituering 
FU foreslår Aage Olsen konstitueret som FU medlem. 
HB nikker bifaldene. 

 
 

14. Eventuelt 
Tom Skovgaard foreviste DSUs kommende hjemmeside, og redegjorde for den aktuelle 
status med programmeringen. 
Poul foreviste www.liveskak.dk/chat og nævnte meningen med den. 

 
Formanden kunne herefter afslutte mødet. 

 

http://www.liveskak.dk/chat

