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1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat af HB-mødet 05-02-2012
Referatet blev godkendt.

3.

4.

Forretningsudvalgets beretning

Forretningsudvalget
Chresten Nielsen
Sekretær

Mundtlige tilføjelser:
Der er modtaget støtte fra Helsingør Kommune og Danske Spil til Skak-DM.

Østergade 26
5672 Broby

Kommentarer:
PJA:

+45 - 28 15 12 71
 sekretaer@skak.dk
http://www.dsu.dk

Spørger ind til hvilke beløbsstørrelser FIDE regner med at
lade ratinggebyrerne, omtalt i beretningen, stige til.

LHBH:

Det vides ikke endnu, og det er heller ikke sikkert det bliver
aktuelt hvis der er held til at fastholde et flertal imod
stigningen.

PR:

Bornholm planlægger at søge om at afholde NM i 2013 for
seniorer.

PJA:

Der hersker en vis skepsis omkring at blande Danske Spil ind
i store skakbegivenheder, og opfordrer til at man er
opmærksom hver gang man indleder sådanne aftaler, så
der ikke fremkommer spilleskandaler i skak også.

Nyt fra Hovedkredsene
1.

HK
-

2.

HK
-

971 medlemmer (+4 siden 2011)
Holdturneringen færdigspillet
Juniorholdturneringen blev færdigspillet med ca. 60 deltagere.
Junior Grand Prix færdigspillet
Sjællandsmesterskab afholdes sammen med pokalkval d. 23-042012.
570 medlemmer (-12 siden 2011)
Delegeretmøde afholdt med god debat omkring hovedkredsens
aktiviteter.
EMT Grand Prix har nu deltagelse af 26 turneringer, og den er
velbesøgt.
Mange af klubberne virker trætte, og det har desværre negativ
effekt på medlemstallet, og eneste der går frem er klubber med
velfungerende ungdomsafdelinger.
Side 2

-

3.

HK
-

-

-

4.

HK
-

5.

HK
-

-

6.

HK
-

Delegeretmødet mente at skakbladet skulle skifte form til et
mere magasinvenligt format.
354 medlemmer (-40 siden 2011)
Skakbladet blev også debatteret på hovedkredsmødet, og der er
efter denne forsamlings mening for lidt hverdagsstof i bladet
ligesom der godt kunne være flere reportager på skak.dk eller
dsu.dk.
Afslutning i Skakligaen og 1. division afholdt i Odense, og der var
god opbakning til arrangementet.
Fynsmesterskabet blev afholdt i Odense med god succes.
Næste store begivenhed på Fyn bliver H. C. Andersen
Mindgames, og der arbejdes intenst på at få turneringen stablet
på benene.
Ny hovedkredsformand valgt på hovedkredsmødet. Hans Milter
Pedersen blev valgt, og vil påbegynde et arbejde på at hjælpe de
fynske klubber med at vende medlemsudviklingen.
223 medlemmer (Status Quo)
Generalforsamling afholdt, og samarbejdet med 5. hovedkreds i
holdturneringen fortsætter ufortrødent.
Hovedkredsen har nu fået indsat en holdturneringsleder.
Der er på nuværende tidspunkt 25 skoleskakklubber i
hovedkredsen, og juniorarbejdet går rigtig godt, hvilket også
gerne skulle medføre at hovedkredsens medlemstal gerne skulle
være øget ved næste påske.
402 medlemmer (-3 siden 2011)
Generalforsamling afholdt og den samme bestyrelse fortsætter,
med mandat for at arbejde frem mod en fusion af de tre
hovedkredse 3. 4. og 5.
Sondex Cup afholdes inden længe med en fuld deltagerliste på
108 deltagere og en venteliste.
619 medlemmer (-32 siden 2011)
Århusmesterskabet afholdt i foråret med et skuffende
deltagerantal.
Der arbejdes i øjeblikket på afholdelse af flere store turneringer i
løbet af sommeren.
Hovedkredsmødet er afholdt i ro og fred.
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7.

HK
-

8.

HK
-

9.

HK
-

5.

272 medlemmer (-21 siden 2011)
Hovedkredsmøde afholdt med debat omkring den eksisterende
lederkrise som medfører et dalende medlemstal.
Holdturnering og Grand Prix turnering er færdigspillet.
524 medlemmer (-7 siden 2011)
Holdturneringen afsluttet, med Sjælsø som oprykker til
divisionen.
Solrød, Skovbo og Køge er i gang med et samarbejde der kan
ende ud i en ansøgning til afholdelse af NM i 2013.
374 medlemmer (+4 siden 2011)
Hovedkredsen er nu nede på 14 klubber, og det går desværre
den forkerte vej klubmæssigt, men medlemstallet holdes stabilt,
da der er godt juniorarbejde som udskifter medlemsmassen.

Planlægning af arbejdet med visionerne.
Tom Skovgaard har udarbejdet et skema, der kan danne baggrund for det
fremtidige arbejde med visionerne fra novemberseminaret. Der blev sat status
på de enkelte punkter.
Næste seminar kommer til at omhandle en eventuel omlægning af
divisionsturneringen.

6.

Endelig godkendelse af divisionsturneringsplanen
Der er ikke sket ændringer i planen siden sidste HB-møde, og
divisionsturneringsplanen blev godkendt som tidligere forelagt.

7.

Udvalg og andre aktiviteter
a.

Eliteudvalget
Hovedbestyrelsens retningslinjer for udsendelse af landshold er
udsendt.

b.

Ungdomsudvalget
Tjele
Tjele har nedgang på skaklinjen, hvilket også har medført at
sponsoratet af skak er trukket. Der bør i fremtiden arbejdes på at finde
alternative løsninger til afholdelse af hovedkreds-DM. Der arbejdes
videre med en løsning i FU.
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U-DM
Det begynder at blive kritisk med hjemmesiden for U-DM, der endnu
ikke er åbnet. Der arbejdes på at få det bragt i orden.
Der afholdes ungdomsudvalgsmøde lørdag d. 07-04-2012 med
deltagelse fra alle hovedkredse.
AO:

8.

Udtrykker bekymring over at der ikke på forhånd er
undersøgt hvilke muligheder der er for afholdelsen af
hovedkreds-DM.

DM i hurtigskak
Der er kun indkommet ansøgning om afholdelse af hurtigskak-dm fra
Middelfart Skakklub. Arrangementet afholdes som følge deraf i Middelfart.
Datoen bliver d. 29. september 2012.

9.

Økonomi og regnskab
Der er ikke sket ændringer i regnskabet siden sidste HB-møde, og det endelige
regnskab er offentliggjort i Skakbladet.

10.

Valg
Repræsentation i FIDE og ECU
Lars-Henrik Bech Hansen blev genvalgt.
Repræsentation i Nordisk Skakforbund
Lars-Henrik Bech Hansen blev genvalgt
Repræsentation i Tankesportsforbundet
Tom Skovgaard og Lars-Henrik Bech Hansen blev genvalgt
Ratingkomiteen
Den vakante plads besættes af Aage Olsen således at ratingkomiteen nu består
af Leif Jensen, Steen Andersen og Aage Olsen. Næste år er Leif Jensen på valg.
Dansk Skaksalgs bestyrelse
Lars-Henrik Bech Hansen, Rene Baarup-Christensen og Sigfred Haubro blev
valgt.

11.

Hæderstegn og Initiativpræmie
Bilag vedhæftet.
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12.

Tid og sted for næste møde
Næste møde afholdes søndag d. 19-08-2012.
HB-møder frem til påske 2013.
3. – 4. november 2012 (Seminar)
Forretningsudvalget
Chresten Nielsen
Sekretær

3. februar 2013

13.

Eventuelt
Formanden efterspørge afdøde medlemmer til delegeretmødeberetningen.
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