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Referat af HB møde den 19. august 2012 kl. 09:30.
Mødested Hotel Scandic, Odense
Dagorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. april 2012
3. Godkendelse af referat af Delegeretmødet 8. april 2012
4. Personsag
5. Forretningsudvalgets beretning
6. Nyt fra hovedkredsene
7. Økonomi & Regnskab
8. 1. behandling budget 2013
9. Opfølgning på Visionsseminaret.
10. Godkendelse af Divisionsturneringsplanen.
11. Udvalg og andre aktiviteter
a. Eliteudvalget
b. Ungdomsudvalget
c. Kvindeudvalget
d. Breddeudvalget
e. Regeludvalget
f. Kartoteksudvalget
12. Annoncering af handicap tilgængelighed i indbydelser.
13. Eventuelt
Deltagere:
Lars-Henrik Bech Hansen
René Baarup-Christensen
Ivan Madsen
Poul Jacobsen
FU havde afbud fra Tom Skovgaard.

** = stemmeberettiget med 2 stemmer hver.

1. HK: Peter Olsen **
2. HK: Niels Steen Larsen **
3. HK: Hans Milter Pedersen
4. HK: Kai Bjørnskov
5. HK: Jean B. Mikkelsen
6. HK: Aage Olsen **
7. HK: Christian Grubert
8. HK: Per Rasmussen
9. HK: Morten Fabrin

Poul Jacobsen
Sekretær
Brovangen 8
5464 Brenderup
Tlf. 4083 3616
sekretaer@skak.dk
www.dsu.dk
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Formanden indledte med velkomst, og meddelte at der var afbud fra FU medlem Tom
Skovgaard.
1. Godkendelse af dagsorden.
På forslag af formanden blev der tilføjet et nyt punkt 3, godkendelse af delegeretmødet.
Forslaget blev vedtaget og dagsorden er tilrettet i overensstemmelse hermed.
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. april 2012.
Ingen bemærkninger – godkendt.
3. Godkendelse af referat af delegeretmødet 8. april 2012.
Ingen bemærkninger - godkendt.
Formanden oplyste at der overvejes ændrede procedurer vedrørende fremtidige
referater, således at det fulde referat bringes på unionens hjemmeside, mens der i
Skakbladet kun bringes en reportage omhandlende de vigtigste passager af
delegeretmødet. Tankerne, som kræver en delegeretmøde vedtagelse, er begrundet i
ønsket om at spare plads i Skakbladet. HB skal på et kommende møde udforme et
forlag herom til delegeretmøde beslutning.
4. Personsag.
HB har under tavshedspligt behandlet en personsag.
Forretningsudvalgets beretning.
Før mødet er udsendt en skriftlig beretning som i sin helhed vedlægges referatet som
bilag. Den organisatoriske del af den skriftlige beretning er medtaget i referatet og følger
her.
”Siden påske har det ny besatte forretningsudvalg haft travlt med de forskellige opgaver,
der var planlagt og de mange der er dukket op i perioden. Vi startede allerede inden vi tog
hjem fra påske stævnet hvor vi holdt et kort FU-møde , hvor vi fordelte ansvarsområder,
disse er offentliggjort på vores hjemmeside. Alle har så brugt tid på at sætte sig ind i deres
områder og kaste sig over arbejdsopgaverne.
En af opgaverne var at finde et spillested til DM 2013, og det er lykkedes at få lavet en ny
god aftale med Konventum i Helsingør, der gør vi igen kan spille stævnet i de gode
omgivelser i Helsingør, regnskabet for DM 2012, er det hidtil bedste for DSU, i det vi
sparede 25.000 kr. i forhold til det i forvejen stærkt barberede budget.
Den gode nyhed er også at det lykkedes under påsken at få lavet bud på 2014 fra Aalborg
og 2015 fra Randers, også 2016 og måske 2017 er der gode bud på interesserede
arrangører, så det ser ud til DM er i gode hænder de kommende år.
Udtagelsen af OL-holdet gik smertefrit og hurtigt, efter de af HB vedtagne retningslinier,
som frygtet fik disse Peter Heine Nielsen til at melde fra, og han skal nu være træner for de
tyske europamestre, der var forhåndsafbud fra Lars Bo Hansen, så det udtagne hold blev
det stærkest mulige:
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GM Sune Berg Hansen
GM Lars Schandorff
GM Jacob Aagaard
GM Allan Stig Rasmussen
IM Jacob Vang Glud

Vi har på spillernes anbefaling ansat en græsk EDB og Åbningsspecialist Nikolaos Dirlis til
at assistere holdet under forberedelserne og turneringen. Dette arbejde gik straks i gang,
og blev bla. udnyttet under Politiken Cup, hvor vi samlede holdet i Helsingør, dette har
medført at holdet har fået snakket sammen og holdånden ser ud til at være til stede, hvilket
lover godt for OL. Holdleder for holdet bliver GM Lars Schandorff, der samtidigt har lovet
at skrive hjem til hjemmesiden efter hver runde, så vi kan få så meget som muligt ud af at
sende et hold afsted. Eneste problem efter udtagelsen har været at OL arrangørerne
forlanger 1400 euro for hvert enkelt enkeltværelse, under OL, så vi har måttet overtale
spillerne til at bo på dobbeltværelser, hvilket de har accepteret denne gang så vi kun
betaler for 2 enkeltværelser, 1 herre og 1 dameværelse.
Eliteudvalget har fået en henvendelse omkring landstræner posten, der ser meget lovende
ud, og vi håber at kunne ansætte en ny landstræner pr. 1.10, mere om dette på HB-mødet.
Internationalt er der uro i luften forud for møderne under OL, balladen brød ud i lys lue da
de tyrkiske OL-arrangører med FIDE Vice præsident Ali i spidsen valgte at udelukke
dommere fra de 7 lande , der var en del af retssagen i CAS mod FIDE. I kølvandet på dette
røg to andre dommere også, heraf var jeg den ene, om dette skyldes politik eller at jeg er
FIDE delegat vides ikke. Arrangørerne stiller dog værelser til rådighed for alle FIDE
delegater under hele OL, så jeg vil være til stede til de mange officielle møder, komitéer
mm., samt de uofficielle møder i de nordiske lande, samt i G15, der vist er 13 lande pt., der
vil kæmpe mod de øgede rating afgifter, som vi frygter FIDE vil indføre.
Poul Jacobsen er i gang med at gennemgå Skakhåndbogen og faste oplysninger med
henblik på opdateringer, opgavens omfang er ved at blive klarlagt, dette sker hen over
efteråret.
Divisionsturneringsudvalget og Ivan kigger på oplægget til seminaret i November, når
divisionsturneringsoplægget er godkendt, der er vist indløbet en del klager, men vi får
forhåbentlig slået søm i planen på HB-mødet.
Ivan er i gang med at kontakte DSD og Lau Bjerno med henblik på en revision af dommer
uddannelsen og efteruddannelse af de uddannede dommere vi har.
Der er lavet et oplæg til interne debat i hovedkredsene på breddeområdet.
Økonomisk bliver året 2012, svært at få til at gå i nul, selvom vi vil passe på da skaksalget i
2011 endte med et underskud på omkring 150.000 kr., hvilket er meget utilfredsstillende.
Efter direktørskiftet ser det dog ud til der er ved at komme styr på det, og bestyrelsen
forventer et tilfredsstillende regnskab for 2012. Begge regnskabsår skal optages i DSUregnskabet for 2012.
Siden April har der været stor turneringsaktivitet, og det har naturligvis betydet at vore
dommere har fået samlet en masse normer som nødvendige skridt mod målet som
Internationale dommere.
IA Normer:
FA Peter Olsen: Politiken Cup 2012
FA Aage Olsen: Chess House IM 2012, Politiken Cup 2012
FA Thomas Larsen: Copenhagen IM 2012, Politiken Cup 2012
FA Per Rasmussen: Divisionsturneringen 11/12
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FA Hans Milter Pedersen: HC Andersen Mindgames 2012, Politiken Cup 2012, Chess
House WIM 2012
FA Tom Skovgaard: CCC2012, Copenhagen GM 2012,
FA Poul Jacobsen: DM2012 LH Klassen, CCC2012, HC Andersen 2012 og Politiken Cup
2012.
FA Normer:
Brian Lorenzen har opfyldt kravene og der er indsendt FA titelansøgning, som forventes
honoreret i Istanbul.
Chresten Nielsen: HC Andersen Mindgames 2012
Martin Reib Petersen: Horsens Lang Weekend 2012, Politiken Cup 2012
Følgende danske Spillere har scoret normer:
Nikolaj Mikkelsen, GM norm i CCC 2012
Jacob Carstensen, Politiken Cup 2012
Mads Hansen FREM, IM norm i HC Andersen Mindgames
Ungdomsskak
Ungdoms-DM 2012 blev igen en succes og igen med deltagerrekord: 114 deltagere, heraf 15
piger, jf. resultatdelen. Stævnet var det 5. U-DM, og det blev ligesom sidste år afholdt af
Allerød i samarbejde med 8. og 1. hovedkreds. U-DM bliver forbedret løbende og er nu ved
at finde en god form, hvor de yngste spiller 7 runder, mens de ældste spiller 5 runder. Til
gengæld kan det konstateres at U-DM har svært ved at tiltrække de ældste, idet det ikke
lykkedes at få deltagere nok til en U-18 klasse. Næste år vil U-DM blive afholdt i
Skanderborg, som havde fremsendt tilbud herpå i foråret.
Der er søsat et ”Ungdomsskak Nyhedsbrev”, som er udsendt i april og juni, og det næste
nyhedsbrev er planlagt til ultimo august. Tanken er, at dette nyhedsbrev skal være en
supplerende informationskilde til såvel unge spillere, som deres trænere og forældre. Alle
kan fremsende ønske om at modtage nyhedsbrevet direkte.
Den populære skaksommerlejr på Tjele blev afholdt igen i år, og lejren var en succes med
ca. 100 deltager og et stærkt instruktørhold. Beretning, billeder og meget mere kan ses på
lejrens hjemmeside www.skaklejr.dk.
Til gengæld er der usikkerhed om fremtiden for Juniorhold-DM, som har været afholdt på
Tjele i en årrække. Prisen for at fortsætte på Tjele vil ligge i størrelsesordenen 350 kr. pr.
deltager (spillere og ledere), og arrangementet kan ikke længere ligge i hænderne på Claus
Rossen, som er fratrådt på Tjele. Stemningen i Ungdomsudvalget er for at afholde stævnet
på Tjele i år, men også drøfte fremtiden for stævnet. Det forventes ikke at alle hovedkredse
ville være i stand til at afholde stævnet, hvis det, som oprindeligt, skulle cirkulere mellem
de 9 hovedkredse, men nogle hovedkredse vil kunne gøre det.
Ungdomslandstræneren, Mads Boe, har mange gode aktiviteter med eliten – senest en
træningslejr i Præstø primo juni. Og der er deltagelse i U-VM, U-EM, EU-M for ungdom og
U-16 olympiaden, så ungdomseliten kommer ud til mange lærerige turneringer og får
inspirerende oplevelser. Mads Boe var også til stede ved U-DM og fortalte om sit arbejde
med eliten i et foredrag for alle interesserede.
Ny hjemmeside
Arbejdet med den nye hjemmeside for Dansk Skak Union pågår, og med udgangspunkt i
input fra bl.a. inspirationsmøde i august 2011 og i en debattråd på Facebook, er der nu
lavet en første ”mock-up” for den ny side, dvs. et koncept for sidens struktur og layout. De
næste skridt tages med XtraCon’s søsterfirma NetworkMedia, som er i gang med at arbejde
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videre ud fra mock-up’en. Endvidere skal der etableres moduler for medlemmer inkl.
ratinginformation samt turneringsmodul med online-tilmelding, resultat- og partivisning
og langtidsarkivering m.v. Også en migreringsplan, som skal åbne for at den nye
hjemmeside søsættes 1. januar på domænet ”www.skak.dk” er udarbejdet. Se slides herom.
IT
Vores 3-årige aftale med XtraCon skal fornys med udgangen af 2012, og der er kontakt
med XtraCon herom. Det er naturligvis håbet, at det gode samarbejde kan fortsætte.
Samtidig er der også stigende behov for at DSU får etableret en mere struktureret
elektronisk arkivering, således at både det historiske materiale, som DSU selv besidder,
samt materiale, som medlemmer og klubber måtte have, kan arkiveres for eftertiden.
Denne arkivering skal også være egnet til at lagre billede- og videomateriale, som der både
eksisterer en del af, og som fremover vil være mere udbredt på hjemmesiden m.m.
Der arbejdes også med at etablere en arbejdsgruppe omkring Danbase, så de danske
partier kan gemmes struktureret og sikres for eftertiden, også selvom en stor del af disse
partier allerede er tilgængelige i fx ChessBase’s megabaser.
Portalen liveskak.dk fungerer fint ifm. liveskak-transmissioner, som ofte benytter denne
portal. Enkelte arrangører vælger egen portal, men det er godt at se, at begge dele fungerer
fint, og live-transmissioner har vist sig at være et populært og meget synligt produkt for
dansk skak.”
Som sædvanligt havde formanden desuden en supplerende mundtlig beretning.
Det tilbudte frivillige arbejde med unionens Windows baserede kartotekssystem er på
grund af sygdom ikke blevet færdig til tiden, og kan nu tidligst forventes til november. I
mellemtiden har FU indhentet tilbud på udarbejdelse af et turneringssystem til Unionens
nye hjemmeside, fra Michael Nielsen som er professionel programmør.
Turneringssystemet skulle bl.a. baseres på data fra kartotekssystemet. FU vil nu gerne
have Michael Nielsen til at programmere begge systemer, og håber på HBs tilslutning
hertil. Budgettet er tilrettet, så det kan dække investeringen over de kommende 2 år.
Aage Olsen spørger om det betyder at det frivillige arbejde der er lavet med
kartoteksprogrammet er spildt. Formanden bekræftede og understregede at det var
nødvendigt at betale sig til nogle leveringsaftaler som man kan forvente overholdt. Hvis
der er lavet noget som kan og må udnyttes gør man det, ellers laver Michael Nielsen det
hele fra bunden.
I forbindelse med turneringer er nye liveskak operatører uddannet i 6.HK, 5.HK, 1.HK og
snart 3.HK. Flere ønskes rundt i hovedkredsene, som opfordres til at investere i liveudstyr,
da anvendelsen heraf giver god omtale.
Morten Fabrin spørger til www.skak.dk og opfordrer til at beholde www.dsu.dk –
Formanden bekræfter at det vil man gøre bl.a. fordi det er nødvendigt af tidsmæssige
årsager. Supplerende oplyser han at Skakserveren skal flyttes til et nyt domæne,
www.skakserver.dk, hvorefter unionens nye hjemmeside placeres på www.skak.dk I en
lang overgangsfase vil det være nødvendigt at operere med links til indholdet på
www.dsu.dk, som derfor kommer til at redelegere til www.skak.dk.
Forslag til DM 2013 spillested igen i Helsingør, med FU som arrangør. I 2013 vil vi
introducere en ekstra ”kort Påske” som placeres i begyndelsen af turneringen. På
nuværende er der interesse fra Ålborg 2014, Randers 2015, Kbh. 2016, Århus 2018.
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HB godkender Helsingør som spillested i 2013.
OL Holdet samlet på træningsophold ved Politiken Cup, Jacob Vang Glud var inviteret af
eliteudvalget, da han ikke havde GM betingelser. Spillerne fungerede tilsyneladende fint
sammen socialt, og alle fik Skype træning fra Niki, som ikke kunne få fri fra sit job i
Grækenland. Vi har desværre måttet droppe enkeltværelser ved OL grundet uhyrlige og
sene pristigninger fra arrangørerne. Spillerne var ikke tilfredse hermed, men de har vist
økonomisk ansvar og accepteret en løsning med dobbeltværelser denne gang.
Eliteudvalgets bestræbelser på at finde en landstræner gav anledning til en længere snak,
som egentlig skulle have været taget under dagsordenens punkt 11. a.:
Jacob Aagaard har henvendt sig med ønske om at blive landstræner – Eliteudvalget
anbefaler idéen efter et positivt møde med Jacob – han vil være landstræner med streg
under træner, en funktion han vil varetage via træningssamlinger og internet sessioner.
Jacobs motiverede ansøgning forevist HB. Topspillerne er, med kort svarfrist, adspurgt om
deres holdning til spørgsmålet, der er svaret overvejende positivt tilbage fra de fleste.
Enkelte nævnte nogle forbehold, men er ikke direkte modstandere af ansættelsen. Jacobs
løn svarer til det afsatte i landstrænerbudgettet.
Morten Fabrin spørger om Jacob vil bosætte sig i Danmark. Formanden forklarer at han
bliver boende i Skotland, og vil planlægge sine træningssamlinger således at der bruges
mindst muligt af elitebudgettet på rejser.
Per Rasmussen Spørger om HB ser kontrakten forlods, før underskriften. Formanden ser
ingen grund hertil, da det ligger inden for eliteudvalgets kompetence at ansætte
landstræneren. Men HB får naturligvis kontrakten at se efterfølgende. HB gav herefter
grønt lys for ansættelsen, som i første omgang bliver en 2 årig aftale.
Per Rasmussen meddeler vedrørende Europacup for hold, at de 5 øverste hold af
forskellige årsager, ikke er interesserede i deltage denne gang, bl.a. fordi det spilles i
Israel. Danmark er derfor ikke repræsenteret denne gang.
Internationalt agter Formanden at deltage i flest mulige relevante møder under OL. Der er
som traditionen byder en del international uro, bl.a. har de Tyrkiske værter udelukket
dommere fra lande der har ført retssag mod FIDE. Lars-Henrik Bech Hansen er også
udelukket, efter ellers at have stået på ECUs dommerliste, hvorfor vides ikke. Danmark
har ikke deltaget i nogen sag mod FIDE, så måske skyldes det at han er delegeret, hvilket
han så får god tid til at passe. Formanden redegjorde herefter for de vigtigste
internationale spørgsmål, herunder øgede afgifter til FIDE af forskellig art.
Især rating af hurtig- og lynskak kræver opmærksomhed, da det kan blive ekstremt dyrt.
FIDE har gjort det gratis i 2012, men endnu ikke oplyst hvad det kommer til at koste når
det prissættes. Foreløbig har 2 danske hurtigturneringer ønsket at blive ELO ratet. I DK
opkræver vi allerede EMT afgift for rating af hurtig og lynskak.
Aage Olsen spørger til lovhjemmel omkring EMT afgift på ikke koordinerede turneringer.
Hjemmel er givet i Reglement for DM og koordinerede turneringer §21.
Beretning herefter enstemmigt godkendt.
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6. Nyt fra hovedkredsene.
1. Hovedkreds
Senior Pensionist
Barn Junior
I alt
3. kvartal 2009
694
190
64
39
987
3. kvartal 2010
650
197
60
36
943
3. kvartal 2011
650
212
87
27
976
2. kvartal 2012
637
215
93
26
971
3. kvartal 2012
625
212
98
26
961
1.HK har afholdt Politiken Cup med 290 deltagere. PHN ikke med fordi hovedkredsen ikke
inviterede ham i år. Samlet er en del internationale turneringer afholdt – Politiken Cup,
CCC og 2 lukkede 10-mands GM & IM turneringer arrangeret af Jacob Carstensen, som
også påtænker at arrangere 2 eller 4 af samme slags igen over efteråret. Disse turneringer
tilrettelægges så de er velegnede til at score normer i.
I CCC blev der GM norm til vinderen Nikolaj Mikkelsen.
Fusionssamarbejde med 8 HK skrider fremad – afgørelse inden for de næste 6 måneder.
2. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
353
171
72
25
621
3. kvartal 2010
335
189
68
26
618
3. kvartal 2011
309
184
54
25
572
2. kvartal 2012
311
184
52
23
570
3. kvartal 2012
298
186
53
18
555
2.HK er inde i en rimelig sommerstille periode. Køge alliancen oprettet og forventes at give
god effekt. Disse klubber vil etablere et tættere turneringssamarbejde. Holbæk Skakklubs
arrangement i Andelslandsbyen har givet nye medlemmer. Investering i liveudstyr
kommer på møde i hovedkredsbestyrelsen.
3. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
273
103
37
27
440
3. kvartal 2010
259
103
23
27
412
3. kvartal 2011
230
95
17
22
364
2. kvartal 2012
225
93
16
20
354
3. kvartal 2012
211
92
14
19
336
I 3.HK er der tilfredshed med HC A Mindgames, godt afviklet og sætter Fyn på skakkortet.
Savner måske lidt pressedækning + en kommentator funktion. Mads Hansen scorede IM
norm.
Næsby/Søndersø Skakklub lukket, alle medlemmerne indmeldt i Læseforeningen, så
ingen tabt. FSU vil gerne have sit liveudstyr brugt flittigt, og ønsker sig mindst en
liveoperatører i samtlige fynske divisionsklubber. Man vil aftale uddannelse med Poul
Jacobsen.
Hovedkredssammenlægning går trægt, man vil afvente divisionsstrukturen og den
betydning for de lokale holdturneringer.
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4. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
145
65
9
19
238
3. kvartal 2010
153
62
7
16
238
3. kvartal 2011
147
55
55
55
221
2. kvartal 2012
144
56
8
15
223
3. kvartal 2012
139
52
8
13
212
4.HK er lidt skuffet over 3.HK mht. sammenlægning. Stor indsats på juniorskak i Haderslev
og Vojens. Åbenrå Skakklub lukningstruet, men det blev afværget på lidt utraditionel vis,
da en lokal skoleskakleder fandt det vigtigt at klubben fortsatte, og derfor indvilligede i at
overtage formandsposten i skakklubben. Liveudstyr ikke inde i aktuelle overvejelser.
5. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
262
122
9
18
411
3. kvartal 2010
240
127
12
18
397
3. kvartal 2011
247
115
19
15
396
2. kvartal 2012
249
112
26
15
402
3. kvartal 2012
246
116
30
14
406
5.HK beklager ligeledes at 3.HK bakker på fusionen – fortsætter HT samarbejdet med
4.HK. Sondex Cup afviklet med 108 deltagere, 120 deltagere i Horsens Lang Weekend.
Begge steder med lånt live udstyr, hovedkredsen overvejer ikke aktuelt investering i
liveudstyr.
6. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
438
143
31
42
654
3. kvartal 2010
440
144
32
31
647
3. kvartal 2011
415
143
47
25
630
2. kvartal 2012
408
142
42
27
619
3. kvartal 2012
403
143
47
26
619
6.HK har afholdt lukkede IM & WIM turneringer i Chess House, også med livedækning.
Hovedkredsen vil ikke investere i liveudstyr, bestyrelsen har sagt nej. Juniorstøtte
omlægges til træningssamlinger. Arrangerer TL kurser til efteråret. Evt. et eftermiddags
seminar for uddannede TL. Forløb aftales med Lau Bjerno.
7. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
231
65
7
23
326
3. kvartal 2010
219
63
4
20
306
3. kvartal 2011
186
66
12
13
277
2. kvartal 2012
180
68
11
13
272
3. kvartal 2012
177
67
9
13
266
7.HK Nørresundby Skakklub har afviklet en ”spil når du vil turnering”. Satser på TL kursus i
efteråret. Forventer liveoperatører på kursus ved Larsen Mindeturnering i oktober, og
overvejer også egentlige udstyrsinvesteringer.
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8. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
375
128
47
19
569
3. kvartal 2010
354
132
38
16
540
3. kvartal 2011
310
152
52
22
536
2. kvartal 2012
304
148
51
21
524
3. kvartal 2012
299
147
53
18
517
8.HK har afviklet Bornholm Sommerskak & Solrød sensommerturnering netop startet.
Hovedkredsen har 2 liveoperatører og 5 brætter i klubregi + yderligere et par emner til
uddannelse.
9. Hovedkreds
Senior
Pensionist
Barn
Junior
I alt
3. kvartal 2009
229
116
13
14
372
3. kvartal 2010
224
121
10
13
368
3. kvartal 2011
220
121
15
13
369
2. kvartal 2012
223
120
19
12
374
3. kvartal 2012
205
120
20
9
354
I 9.HK er medlemstallet dykket lidt. Tjele Skakklub lukket. Ny hjemmeside undervejs.
Ingen aktuel info om liveudstyr.
DSU
3. kvartal 2009
3. kvartal 2010
3. kvartal 2011
2. kvartal 2012
3. kvartal 2012

Senior
3123
3005
2845
2828
2754

Pensionist
1128
1163
1167
1162
1159

Barn
289
257
314
325
340

Junior
226
203
178
174
158

I alt
4766
4628
4504
4489
4411

7. Økonomi & Regnskab
Kassereren varsler underskud på 2012 regnskabet. Skaksalgets regnskab for 2011
udviser et overraskende stort underskud på 150.000 og dette regnskab skal optages i
Unionens i 2012. Skaksalgets 2012 regnskab skal ligeledes optages i 2012 regnskabet.
Budgettet for Skaksalget ligner et nulresultat for 2012. Skaksalget har skiftet revisionsmåde, Henrik Knudsen er valgt som revisor for Skaksalget.
DM 2012 blev grundet de fine betingelser fra LO Skolen 25.000 billigere end budgetteret.
8. 1. behandling budget 2013
Kassereren lagde ud med at udbede sig spørgsmål og kommentarer til det udsendte
budgetforslag.
Morten Fabrin spørger om de 20.000 afsat til afslutning i Skakligaen er nødvendige, det er
immervæk en stigning fra de 4.000 som tidligere var budgetteret til formålet. Formanden
siger ja, sidste års stævne var en stor succes, men kostede ca. 20.000. Stævnet var en
HB beslutning, men man havde ikke fået tilpasset budgettet. FU ønsker at gentage
stævnet, men vil budgettere med lokalelejer, udgifter til hjælpere og diverse omkostninger.
Morten Fabrin spørger om de 100.000 afsat til hold EM nødvendige og pengene værd,
hvor meget breddeskak kunne man få for de penge? FU mener det er pengene værd, men
det er naturligvis et holdningsspørgsmål.
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Morten Fabrin spørger også til ungdomseliteudgifterne på 85.000, hvorledes fordeler disse
udgifter sig? Formanden forklarer at Landstræneren afholder aktiviteter inden for
budgettet, og selv afgør hvorledes pengene prioriteres, det er ikke noget FU blander sig i.
Kassereren får selvfølgelig løbende afregninger tilsendt, og kan følgelig danne sig et
overblik over hvad enkelte områder koster.
Kassereren informerer om sidste øjebliks tilretninger i budgettet.
Kontrakten med Xtracon skal genforhandles, driftsaftalen bliver billigere, sponsorkontrakten er følgelig også blevet mindre, i alt betyder det en nettoforbedring på 10.000.
Udvikling af kartoteks- og turneringssystem betyder en budgetforhøjelse fra 50.000 til
75.000, så der i alt er afsat 125.000 over 2 år, i perioden 2012/13.
Grundet fejlkalkulation på sidetallet stiger trykning af Skakbladet fra 65.000 til 75.000 kr.
Efter dagens behandling budgetteres med overskud på 16.000 kr. i 2013.
9. Opfølgning på Visionsseminaret.
Formanden beder om at dette punkt udsættes til næste møde, grundet Tom Skovgaards
fravær. Ingen andre ønskede ordet under punktet.
10. Godkendelse af Divisionsturneringsplanen.
Divisionsturneringsleder Per Rasmussen redegjorde for flere sidste øjebliks ændringer.
Peter Olsen advarede mod 6-holds dobbeltrunder i Nordkalotten fordi det er besværligt og
tidskrævende transportmæssigt.
Udkast nr. 5 til turneringsplan blev herefter vedtaget, planen offentliggøres hurtigst muligt
på divisionsturneringens hjemmeside.
11. Udvalg og andre aktiviteter
a. Eliteudvalget
Landstræner ansættelse behandlet under formandens beretning.
Nordisk mesterskab afvikles til Januar i Karlstad Sverige. Det er lykkedes at få stævnet til
at slutte lørdag, så folk kan spille divisionsskak søndag. DSU vil gerne have et par spillere
afsted, men budgettet dækker kun udgifter, så det er usikkert hvem der evt. vil deltage.
Peter Heine Nielsen ønsker at spille EM 2013, dertil skal findes støtte fra elitebudgettet.
b. Ungdomsudvalget
I Tom Skovgaards fravær kunne formanden berette om et stort og velarrangeret ungdoms
DM i Allerød med 114 deltagere, hvilket er rekord. I 2013 arrangeres turneringen i
Skanderborg, og der håbes naturligvis på fortsat fremgang for ungdomsarbejdet.
Nyhedsbreve fra Juniorlederen er et nyt tiltag, foreløbig 2 udsendt. Tjele sommer skaklejr
er afviklet med deltagerrekord, og oplevet som en stor succes af deltagerne.
Junior hold DM på Tjele har lidt økonomi problemer. Deltagelse bliver dyrere, ca. 350 kr.
pr. person, men hovedkredsenes juniorledere foretrækker tilsyneladende alligevel fortsat
at bruge Tjele fremfor at arrangere et andet sted. Peter Olsen efterlyser en dato, hvilket
FU lover at udsende hurtigst muligt efter Tom Skovgaards hjemkomst. Christian Grubert
synes junior Hold DM er for dyrt. Formanden fastslår at turneringen er hovedkredsenes
ansvar og økonomi, ikke DSUs.
Vedrørende ungdoms Elite så er der nu også etableret et ungdoms OL U16 som afvikles
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sammen med det rigtige OL. FIDE har gjort deltagelse ganske billig, så der deltager vi
også med et hold. Formanden roser FIDE for dette initiativ.
Præstø Skakklub og Mads Boe lavede et fint arrangement i Præstø, alle involverede
oplevede det som en stor succes. Mads Boe gør et godt arbejde, også samarbejdet med
FU fungerer godt.
c. Kvindeudvalget
God opbakning fra eliten til propaganda arrangementer i skoleskakklubber hvor man har
piger blandt deltagerne.
Hurtigskak DM for kvinder afvikles i Middelfart den 29/9, denne gang på livebrætter.
Forsøger på sigt at arrangere besøg af det Irakiske kvindelandshold.
d. Breddeudvalget
Forsøger at få efteruddannet dommere i samarbejde med Lau Bjerno og
dommerforeningen.
Ivan Madsen spørger til begynderturneringer i hovedkredsene? 7.HK er ved at planlægge
en begynderturnering. 1.HK prioriterer senior- og juniorturneringer og forsøger at
implementere nye skakspillere i dem, fremfor at arrangere egentlige begynderturneringer.
6.HK forsøger at etablere begynderturneringer for de helt unge fra skoleskakkens projekter
i Århus. Formanden understreger at hovedkredsene skal tage begynderturneringer
alvorligt. Det er en beslutning fra visionsseminaret, og en oplagt mulighed for at hjælpe
klubberne til nye medlemmer. Poul Jacobsen opfordrer til skæve arrangementer – skak er
på mange måder og ikke bare turneringer – der er eventuelt penge til breddearrangementer i DSUs budget.
e. Regeludvalget
Formanden efterlyser regelkommenteringer fra dommerforeningen. Haster hvis
vurderingerne skal indgå i forberedelsen til formandens OL arbejde.
f. Kartoteksudvalget
Behandlet under formandens beretning.
12. Annoncering af handicap tilgængelighed i indbydelser.
Henvendelse fra handicappede som efterlyser tilgængeligheds information.
HB opfordres til at fremme anvendelsen i deres respektive klubber.
13. Eventuelt
Formanden gennemgik idéer til og status på turneringssystemet. Han gennemgik detaljer i
programkravene, baseret på et notat fra Michael Nielsen der udsendes som bilag med
referatet. Turneringssystemet skal være integreret i det nye www.skak.dk, som alle kan
anvende til oprettelse og administration.
Aage Olsen spørger om der kan afgives ønsker til turneringssystemet, hvilket formanden
bekræfter at der bliver mulighed for.
Formanden redegjorde for og fremviste powerpoint præsentation af DSUs nye
hjemmeside.
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www.skak.dk skal være unionens hjemmeside fra 1. januar 2013.
www.skakserver.dk overtager skak.dk’s nuværende funktioner.
www.dsu.dk skal langsomt migreres ind i www.skak.dk – der bliver mange dybe links
tilbage til den nuværende hjemmeside, og www.dsu.dk kommer til at redelegere til
www.skak.dk.
Thomas Vestergaard og Tom Skovgaard sendes på kursus i at programmere med
JOOMLA, som er det sprog hjemmesiden programmeres i.
Peter Olsen efterspørger et decideret juniorskak område på den nye hjemmeside –
formanden synes det er god idé og noterer den til udviklingsgruppen.
HB nikker anerkendende til projektets status.
Morten Fabrin ønsker at skakbladet bevares fremover.
Chess House har ønsket at få link på www.dsu.dk - HB siger OK foreløbig frem til Nytåret.
Tilladelsen gælder ikke pr. automatik for www.skak.dk
Hans Milter Pedersen vedrørende liveudstyr – ønsker der sættes en udlånspris som
dækker løbende vedligeholdelses omkostninger? HB kommentarer med forståelse for
ønsket.
Peter Olsen spørger til livedækning af dobbeltrunder. Poul kontakter klubberne herom når
turneringsplanen ligger fast.
Ivan Madsen orienterer om landsdækkende ”Spil når du vil turnering” – kan gå på skift
rundt i klubberne.

