DELEGERETMØDET 2012
Referat af delegeretmødet på Konventum Helsingør
Søndag d. 8. april 2012 kl. 15,00
Dagsorden
1.

Valg af dirigent .................................................................................................................. 1

2.

Formandens beretning .................................................................................................... 1
Kommentarer til beretningen: ..................................................................................... 12

3.

Regnskab 2011 v/ kassereren ...................................................................................... 12
Kommentarer til regnskabet: ....................................................................................... 12

4.

Fastsættelse af kontingent ............................................................................................ 13

5.

Fastsættelse af ratingafgift............................................................................................ 13

6.

Indkomne forslag............................................................................................................ 13

7.

Valg ................................................................................................................................... 13

8.

Fastsættelse af sted for Delegeretmøde og DM 2013 ............................................... 14

9.

Eventuelt .......................................................................................................................... 14

Dansk Skak Unions formand Lars-Henrik Bech Hansen bød velkommen til delegeretmødet, og bad
forsamlingens rejse sig og mindes de i årets løb afdøde medlemmer: Kristian Kargaard Jensen, Jørgen Haagen
Hansen, Erik Christensen, Erik Rasmus Hansen, Jørn Smith, Mogens Nielsen, Robert Rode Pedersen, Arne
Otto Bak, Sigfred Mortensen, Preben Nielsen, og Christian Bitsch.

1.

VALG AF DIRIGENT

Formanden foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt med akklamation.
Steen Juul Mortensen takkede for valget og konstaterede, at delegeretmødet var korrekt indvarslet via
indbydelse i Skakbladet nr. 2 2012 og derfor var beslutningsdygtigt.
Dirigenten påpegede, at der ved mødet var 1367 stemmer til stede, ved 37 klubber, og skulle det komme til
afstemning, foreslog han Aksel Hansen, Holstebro, samt Morten Frank Jensen, Præstø som stemmetællere.
Forsamlingen tilsluttede sig disse.

2.

FORMANDENS BERETNING

Dirigenten gav ordet til Lars-Henrik Bech Hansen, der på mødet kun redegjorde for de væsentligste punkter
fra beretningen. I dette referat er hele beretningen dog trykt. Første del om årets resultater. Dernæst
uddeling af hæderstegn og initiativpræmier for det forgangne år, og til sidst delen omkring det
organisatoriske arbejde.

Resultatdelen:
DM 2011 i Odense: GM Allan Stig Rasmussen blev danmarksmester foran IM Steffen Pedersen,
Sydøstfyn, og IM Mikkel Antonsen, Næstved.
FM Jacob Carstensen vandt Kandidatklassen med 5½ point og et point ned til Bjørn Møller
Ochsner på andenpladsen. Bjørn blev dermed juniordanmarksmester 2011.
Peter Heine Nielsen blev danmarksmester i Lyn ved at slå Andreas Wiwe i finalen.
Senior EM for hold 2011: Det danske hold med Bent Sørensen, Jørn Sloth, Bjørn Brinck-Claussen
og Jørgen Jørgensen var med helt fremme i hele turneringen. Nederlaget til Tyskland i sidste
runde sendte Danmark uden for medaljerækken til en sjetteplads, men det danske hold satte
virkelig deres præg på turneringen og var de fleste dage med i live-dækningen. Rusland endte
med at vinde med Tyskland som nr. 2 og Montenegro på 3. pladsen. Det danske andethold endte
som nr. 32.
Andreas Skytte Hagen vandt Copenhagen Chess Challenge 2011 alene og scorede samtidig sin
første GM-norm. Han forsatte de gode takter ved FM 2011 hvor han sammen med IM Mikkel
Antonsen blev bedste dansker med 6 af 9. Andreas scorede samtidig en IM-norm. Svenske GM
Hans Tikkanen vandt den vellykkede turnering med 7½ point, og et helt points forspring til GM
Vadim Milov og Henrik Danielsen på anden- og tredjepladsen.
DM for ungdom 2011:
Igen en succes, afholdt i Allerød i sidste weekend i maj. Ny deltagerrekort med 99 deltagere, og
med to pigegrupper.
Danmarksmestre:
U-08: Mads Henneberg Hasager, Hinnerup Skakklub
P-08: Caterina Wul Micalizio, Sct. Michael Skole
U-10: Lasse Ramsdal, Åbyhøj Skakklub
U-12: Jesper Søndergård Thybo, Skive Skakklub
P-12: Charlotte Helsen Neerdal, Skakforeningen Odysseus
U-14: Jens Albert Ramsdal, Åbyhøj Skakklub
P-14: Freja Vangsgård, Vejlby Risskov Skakklub
U-16: Mads-Holger Jacobsen, Bornholms Skakklub
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Ved Pokalstævnet i Odense i pinsen satte Skanderborg med Peter Heine Nielsen i spidsen
scoringsrekord for pokalstævnet og vandt med hele 6 point ned til Nordkalotten på andenpladsen.
Seniorrækken blev vundet af Holstebro, bredderækken af AS04 og juniorrækken af Frem
Skakklub.
Maribo Skakklub på Lolland kunne i 2011 fejre 100 års jubilæum. I den forbindelse har klubben i
juni afholdt Maribo Skakklubs 100 års jubilæumsturnering som blev vundet af Mikkel Strange fra
Furesø Skakklub.
FM Jacob Carstensen var tæt på en IM-norm i Barberà del Vallès, Barcelona i begyndelsen af juli.
Horsens Lang Weekend i juli blev fuldtegnet (120 deltagere) lang tid før tilmeldingsfristen udløb.
Overraskende var det ikke en af de fire deltagende IMer, der løb med sejren, men derimod den 12seede FM Martin Bækgaard.
Danmarks største turnering, Politiken Cup, satte i år deltagerrekord med 311 spillere. GM Igor
Kurnosov vandt turneringen alene. GM Peter Heine Nielsen blev bedste dansker på en delt
andenplads, der efter korrektionsberegning blev til en femteplads. IM Erik Blomqvist, Sverige,
scorede en GM-norm.
EU-mesterskab for Ungdom: Danmark havde fem spillere med til EU-mesterskab for Ungdom.
U14: Rasmus Thøgersen og Freja Vangsgaard, U12: Bjarke Kristensen og Charlotte Neerdal og U8:
Mads Henneberg. Det blev ikke til danske topplaceringer. bedst gik det for Rasmus Thøgersen og
Bjarke Kristensen, der begge scorede 5 af 9.
Det danske Natohold skiftede sidste års fjerdeplads ud med bronzemedaljer ved 22nd Nato Chess
Championship i Kaunas i Litauen. En forbedring på en plads i forhold til det flotte stævne i Køge
sidste år.
SS Manhem GM tournament 2011: Sune Berg Hansen blev nr. 4 med 5 point. Turneringen blev
vundet af Emanuel Berg.
IM Silas Lund blev en flot nummer 4 i 26. Schwarzacher Open i Østrig med 6½ af 9.
Årets helt store danske skakpræstation stod GM Peter Heine Nielsen for ved at komme helt til 4.
runde i World Cuppen. Peter Heine Nielsen spillede alle ordinære matcher 1 – 1, og vandt så
omkampene indtil 4. runde. I første runde slog Peter Heine Nielsen den 29-årige Evgeny Postny
fra Israel ud, i anden runde var det den engelske verdensstjerne Michael Adams, der måtte forlade
omkampen som taber. I tredje runde var det Mircea-Emilian Parligras fra Rumænien, der spillede
1 – 1 med Peter Heine i de ordinære partier for så at bliver slået ud med 0 – 2 i omkampen. Fjerde
runde blev som sagt stoppestedet for Peter Heine Nielsen. Verdens nummer 11, Vugar Gashimov
fra Aserbajdsjan, vandt første ordinære parti med hvid, men Peter Heine kom flot tilbage og vandt
andet parti. Hurtigskakomkampen endte 1 – 3 til Gashimov. Peter Heine vandt 20.000 $ i
turneringen der endte med at blive vundet af Peter Svidler.
Jørn Sloth Nordisk Seniormester.
Et andet af årets fine danske skakpræstationer stod Jørn Sloth for, idet han vandt det nordiske
seniormesterskab foran de tre stormestre Fridrik Olafsson (Island), Yrjo Rantanen (Finland) og
Heikki Westerinen (Finland). Jørn Sloth og GM Yrjo Rantanen endte begge på 7 af 9, men Sloths
korrektion var bedre end finnens.
Andreas Skytte Hagen var med i septemberudgaven af First Saturday Chess Tournament i
Budapest og beviste at IM-titlen ikke er tilfældig. Andreas scorede 5 af 9 – præcis IM-norm kravet.
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EM for Ungdom. Danmark havde 7 drenge af sted til EM for Ungdom i Bulgarien; men fik ingen
topplaceringer. Bjørn Møller Ochsners delte 12. plads i U18, trods en seedning som nummer 41,
var det bedste individuelle resultat.
U8: Filip Boe Olsen
U10: Lasse Ramsdal & Johan Ochsner
U12: Jesper Thybo
U14: Jens Ramsdal
U16: Mads Andersen
U18: Bjørn Ochsner
Junior Hold DM blev igen afholdt på Tjele Efterskole den første weekend i oktober og igen var 6.
hovedkreds de bedste. 1 HK. fik sølv og bronzen gik til 3. HK.
Europa Cuppen for klubhold blev vundet af Skt. Petersborg. Jetsmark blev nummer 45 og K41 blev
nummer 50 blandt de 62 deltagende hold. OSG Baden-Baden med Peter Heine Nielsen på holdet
blev nummer 6 og Lund ASK med Silas Lund blev nummer 26.
NM for blinde og svagtseende blev afholdt den 7. -9. oktober i Finland. Danmark fik en flot
andenplads efter Sverige. Finland tog bronze og Norge blev nummer 4.
IM Nikolaj Mikkelsen, BMS, vandt overbevisende Københavnsmesterskabet, der samtidig var
ØBROs 75-års jubilæumsturnering, med 1 points forspring til klubkammeraten Dara Akdag.
I det 15. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft scorede IM Silas Lund 6½/9 og
kom igen over 2400 i rating.
I Balaton International Chess Festival i Ungarn scorede IM Mads Andersen 6/9 og endte på en 6.
plads.
EM for hold 2011: Ved EM i Holdskak i Halkidiki i Grækenland blev Danmark nummer 28 af de 38
deltagende hold i den åbne række. Tyskland vandt overraskende guld. Individuelt scorede
danskerne således: 1. bræt: GM Sune Berg Hansen (2566), 5 point af 9, vinder 6 ratingpoint. 2.
bræt: GM Allan Stig Rasmussen (2541), 3½ point af 9, taber 10 ratingpoint. 3. bræt: GM Jacob
Aagaard (2522), 4½ point af 9, vinder 5 ratingpoint. 4. bræt: IM Jakob Vang Glud (2497), 4 point
af 9, taber 11 ratingpoint.
Lørdag den 19. november vandt Sandra de Blécourt Dalsberg det første officielle DM i hurtigskak
for kvinder. Stævnet blev holdt på den århusianske skakcafé Chess House.
Søndag den 20. november vandt Allan Stig Rasmussen det åbne danmarksmesterskab i
hurtigskak, der blev afholdt af Læseforeningen i Odense. Allan scorede maksimum 7 af 7.
Senior VM i Kroatien blev overraskende vundet af IM Vladimir Okhotnik, Frankrig, (2427) med 9
point af 11 foran flere stormestre. Vladimir Okhotnik blev udnævnt til stormester som følge af
sejren. Bedste dansker blev IM Bjørn Brinck-Claussen som nummer 32 med 7 point. Bo Jacobsen
scorede også 7 point og endte som nummer 37.
Ved Ungdoms VM i Brasilien scorede Jesper Søndergaard Thybo 5 af 9 og IM Mads Andersen
scorede 5½ af 9. Begge spillere tabte lidt rating.
Der var seks danskere med i Malta Open i slutningen af november. Bedst gik det IM Silas Lund, der
scorede 7 point af 9 på en delt andenplads. Efter korrektionsberegning fik Lund 6 pladsen blandt
de 124 deltagere.
Peter Heine Nielsen kom med på et afbud i World Mind Games i Beijing den 8. – 16. december som
reserve for David Navara, der var blevet syg. Turneringen havde tre afdelinger lyn-, hurtig- og
blindskak. Peter Heine endte sidst i lynskakken, men klarede sig fint i både hurtig- og blindskak.
Undervejs slog han Karjakin i blindskak og Ivanchuk i hurtigskak.
Stormester Henrik Danielsen vandt CXU Nytår i Øbros lokaler med 6½ af 7, et halvt point foran
turneringens overraskelse, Mads Hansen fra Frem i Odense.

3

Årets Skakspiller 2011.
Efter en net-afstemning blandt Dansk Skak Unions medlemmer er Peter Heine Nielsen blevet valgt
til Årets Spiller 2011. Opløbet blev det tætteste i mange år, da Peter Heine Nielsens forspring til
den tredobbelte danmarksmester, Allan Stig Rasmussen, var på bare 21 point.
I Krakow i Polen spillede IM Mads Andersen med i en lukket GM-turnering omkring Nytår og
scorede 50 %.
I Rilton Cup i Stockholm blev IM Jens Ove Fries Nielsen bedste dansker med 5½ af 9. Allan Stig
Rasmussen scorede 5 point. Leif Jensen var med i turneringen for 38. gang i træk og endte på en
samlet 4. plads blandt de 89 deltagere i Elo-gruppen.
Den australske stormester Daryl Johansen (2403) vandt overraskende Queenstown Chess Classic
i New Zealand med 7½ af 9. GM Sune Berg Hansen endte på en delt fjerdeplads med 7 af 9 uden
nederlag.
Open i Bad Zwischenahn.
Juniorlandstræner Mads Boe og IM Klaus Berg blev bedste danskere med 5½ af 7 i gruppe A,
mens Troels Bækgaard Andersen blev bedste dansker i Gruppe B, også med 5½ af 7. I alt ti
danskere var med i turneringen, heraf seks juniorer.
Torben Kyhl Sørensen fra SK1968 blev Århusmester og IM Nikolaj Mikkelsen vandt den stærke
Brønshøj Lang Weekend med 6 af 7 foran IM Thorbjørn Bromann med 5½ point.
Senior DM i Randers. Randers Skakklub, med Finn Larsen i spidsen, havde stablet et flot
arrangement på benene. Poul Erik Nielsen fra Holstebro, seedet 8 i startopstillingen, blev en
overraskende vinder på bedre korrektion end forhåndsfavoritten Bent Sørensen fra Nørresundby.
Begge scorede 5½ af 7. Alle turneringens partier blev vist live på internettet takket være Poul
Jacobsens velvillige indsats.
Mads Hansen fra Frem Skakklub vandt i februar den ældste gruppe ved Nordisk Mesterskab for
ungdom i Finland. Det blev også til bronzemedalje til Jonathan Brauner i Gruppe C (14-15 år) og
Martin Percivaldi i Gruppe D (12-13 år).
IM Rasmus Skytte vandt B-gruppen i Festival Conseil Général Nancy med 6½ af 9, og tog derefter
videre til den store franske open, Cappelle la Grande, hvor IM Klaus Berg, Leif Jensen og Henning
Rasmussen også var blandt de næsten 500 deltagere. Klaus Berg blev bedste dansker med 5 af 9
og en plads som nummer 14.
I Reykjavik Open var hele syv danskere til start. Bedst gik det for IM Jens Kristiansen, der blev
nummer 26 med 6 af 9. Forhåndsfavorit Fabiano Caruana vandt med 7½ point.
Divisionsturneringen er nu slut. Jetsmark genvandt titlen som Danmarksmestre i holdskak.
Brønshøj vandt sølv mens bronzen gik til Århus/Skolerne. BMS og Hillerød må en tur ned i 1.
division.
Øbro og Nordre vandt 1. divisionsgrupperne og oprykningen til XtraCon-skakligaen.
IM Rasmus Skytte scorede 50 % i ”Magistral GM marzo 2012 Winterchess” på Mallorca.En
præstation lidt over forventet.
Ved Senior EM for hold i Slovenien gjorde begge danske hold en god figur. Danmark 1 endte som
en flot nummer 6 efter en afsluttende sejr over Tyskland.
Ved lyn DM i fredags vandt Allan Stig Rasmussen, som slog Mads Boe i finalen.
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Initiativpræmier
1.
Hovedkreds – SKAKFORENINGEN ODYSSEUS
Skakforeningen Odysseus tildeles initiativpræmien for at have startet juniorskak op for børn
mellem 8 - 16 år og siden lykkes med at fastholde en solid juniorafdeling med både nybegyndere
og erfarne spillere.
Skakforeningen Odysseus tilbyder instruktion i skak med trinvis forbedring efter en kendt
udenlandsk metode. Udover instruktion er der en varierede vifte af skak-aktiviteter fra spil for
sjov, interne turneringer, venskabskampe, simultan matcher og mere.
2.
Hovedkreds – TØLLØSE SKAKKLUB
Initiativpræmien for 2012 tildeles Tølløse Skakklub. Klubben hører absolut ikke til de største i 2.
Hovedkreds. Efter en lang periode, hvor der ikke skete så forfærdelig meget, er der i de sidste år
vokset nogle aktiviteter frem, som 2. Hovedkreds ønsker at belønne med Dansk Skak Unions
initiativpræmie.
Trods sin størrelse har klubben en trofast medlemsskare og et godt socialt liv med mange
forskellige aktiviteter. Der er klubaftener, hvor der gennemgås partier, der spilles
hurtigskakturnering og selvfølgelig er der den traditionelle klubturnering, hvor alle klubbens
medlemmer deltager.
Tølløse har som noget nyt sat en vellykket EMT i gang, der i forhold til klubbens størrelse og
erfaring med opgaven må siges at have været en succes. Et flot program med mange annoncer fra
byens erhvervsliv har yderligere givet denne nye turnering et godt løft. Glædeligt er det, at
klubben fortsætter med turneringen.
Skal udviklingen i Dansk Skak Union vendes, skal der på alle planer udvises nytænkning, initiativ
og engagement. Det har Tølløse Skakklub gjort.
3.
Hovedkreds – SDR. NÆRÅ SKEKKLUB
Sdr. Nærå Skekklub er dannet i 2011. Klubben er baseret på daværende juniorskakleder Jan Kaas
Pedersens ungdomsspillere fra Sdr. Nærå Skole. Næsten alle var i 2011 forhenværende
skakspillere, men én i flokken fødte idéen om at etablere en klub hvor man skulle mødes til
holdskak og i sociale sammenhænge i øvrigt. Idéen viste sig, trods bopæle over et stort spredt
geografisk, bæredygtig og klubben har i dag 11 medlemmer, alle reaktiverede skoleskakspillere,
som efter deres første sæson er rykket suverænt op i Fynsserien.
For realiseringen af dette initiativ gives prisen med glæde, det bliver spændende at se hvor langt
det genvundne fællesskab bærer.
4.
Hovedkreds – VOJENS SKAKBLAD
Trods de vanskeligheder, der for tiden er for at få pressen til at bringe skakstof, lykkes det Vojens
at få mange begivenheder omtalt. Den sønderjyske enkeltmandsturnering blev fyldigt omtalt med
billeder og tekst - fra 1. runde til om med omkamp - i Jydske Tidende og diverse ugeaviser, Vojens
Skakklubs årlige PR-arrangementer – lynskak ved Vojens Høtte og simultanskak i Rådhuscenteret
om efteråret –ligeledes.
Skakklubberne i Vojens og Haderslev lavede fælles sommerferieskak for juniores. Også her var
der billeder og omtale. Karl Posselt har knækket nødden og sender korte omtaler sammen med
billeder. Det virker!
Ved den nylig afholdte hovedkredsgeneralforsamling, som i år fandt sted i Vojens, havde han sat
årets udklip på en opslagstavle. De fyldte ca. 2 kvadratmeter! En imponerende og
efterligningsværdig indsats.
5.
Hovedkreds – JERNE SKAKKLUB
Jerne Skakklub er en klub, der holder ud og fortsætter et pænt aktivitetsniveau. Desuden er det
lykkedes at fastholde et pænt medlemstal.
Dette er en præmie, der skulle være givet for længst til Jerne Skakklub for deres indsats og støtte
til bl.a. Vesterhavsturneringen, hvor klubben både bidrog på det arbejdsmæssig og økonomiske
område.
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6.
Hovedkreds – SKAKKLUBBEN AF 1968
Skakklubben af 1968 tildeles Dansk Skak Unions initiativpræmie for 2012. Skakklubben af 1968
har starten en juniorafdeling op, hvilken man ville have forsvoret for blot nogle få år siden.
Skakklubben af 1968 har som den eneste klub i hovedkredsen formået at skabe et tilbud i Dansk
Skak Union til de meget nye og unge skakspillere, som er blevet et produkt af Dansk Skoleskaks
projekt - bring minoriteterne i spil.
7.
Hovedkreds – JETSMARK SKAKKLUB
Godt og solidt juniorarbejde både med eliten og bredden.
Danske Mestre i holdskak og individuelt ved Allan Stig Rasmussen.
En klub der integrerer mange piger i skoleskakken
En klub der tænker innovativt
8.
Hovedkreds – ALLERØD SKAKKLUB
Allerød Skakklub har gennem årene præsteret en markant medlemstilgang, - i en periode hvor
mange andre klubber desværre har måttet notere tilbagegang.
Klubben har gennem de seneste år fået etableret en velfungerende juniorafdeling med ugentlig
undervisning på flere niveauer - tillige med tæt kontakt til juniorernes forældre/hjem.
Klubben har i 2011 – med stor succes - arrangeret DM for Ungdom. Igen i 2012 har Allerød
Skakklub tegnet sig for arrangementet.
Udover den velfungerende juniorafdeling af de deraf kommende arrangementer, er Allerød
Skakklub også en klub man kan henvende sig til hvis man har større arrangementer i
hovedkredsen, det kan være noget som divisionsafslutning, afslutning i hovedkredsens
holdturnering.
En af grundene til at klubben er så stor og så populær er at man lægger meget vægt på de sociale
liv i klubben, og selv på klubaftener hvor der egentlig ikke er planlagt noget møder medlemmerne
op, så arrangerer man måske en spontan lynturnering, hvor 40-50 spillere deltager.
Hæderstegn
1.
Hovedkreds – HELGE NEESGÅRD-MADSEN
Helge startede med at være skoleskakleder i Gladsaxe 1977. Helge har arrangeret Gladsaxemesterskab i skoleskak siden 1978. Helge var en af initiativtagerne til Multitabs-turneringen i
1979, hvor Jens Kristiansen blev IM.
Senere har han startet en årlig pigeturnering og stået for Gladsaxe kommunes skaksommerferieaktiviteter siden starten i 1986. Særlig sidstnævnte har ført til at mange vordende
talenter er begyndt at spille organiseret skak . Helge har været med til at starte Caïssa i 2012 som
har fået en fin juniorafdeling op og stå. I Caïssa har de taget det gode initiativ med Junior Grand
Prix turneringer til efterretning og selv organiseret to. Caïssa har også deltaget i den såkaldte
Gladsaxe-dag, hvor forskellige foreninger kan gøre PR for det meste af kommunens indbyggere,
bl.a. har Mads Andersen givet simultan.
Helge er som skakinstruktør af den overbevisning, at faste rammer giver det bedste læringsmiljø,
og at glade børn lærer mest (det gælder om at få de to ting til at gå op i en højere enhed).
Sidstnævnte er ikke blot i en undervisningstime, men også positive oplevelser ved at deltage i
turneringer som Gøteborg Cup , U-VM og EM. Så det at være skakinstruktør er ikke blot at sidde i
et undervisningslokale 2 timer om ugen.
2.
Hovedkreds – MORTEN F. JENSEN
Det er altid en god oplevelse at komme til Præstø Skakklub. Det er ikke mindst Mortens
fortjeneste. I en årrække har han været klubbens utrættelige formand. I denne periode har
klubben etableret sig som en både stabil og fremgangsrig klub med en trofast og engageret
medlemsskare.
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Morten har med sine mange gode og inspirerende idéer gjort sit til, at Præstø Skakklub har sat sit
tydelige præg på det skaklige landkort i 2. Hovedkreds. Det ses tydeligt i klubbens aktive satsning
på ungdomssiden og nye og anderledes initiativer med hensyn til afvikling af EMT`er.
Morten har endvidere været medlem af hovedkredsbestyrelsen, hvor han har været kasserer og
sekretær.
3.
Hovedkreds – KELD BOYSEN
Keld Boysen kom til Odense Skakklub først i 1990’erne, da KFUM’s skakafdeling lukkede. Ret
hurtig blev Keld valgt ind i bestyrelsen, hvor han siden har bestredet flere poster. Han var primus
motor i oprettelsen af en særskilt seniorafdeling, som straks blev en succes med fast spilletid
onsdag eftermiddag. Igennem mange år har Keld været klubbens faste omdrejningspunkt ved at
sørge for at åbne og lukke hver mandag og onsdag. Keld Boysen har, siden turneringen blev søsat i
1997, været dommer ved OM i veteranskak, hvor fynske spillere over 60 år hvert efterår dyster
om mesterskabet.
Han har gennem alle årene udfyldt samme funktion i interne turneringer, ligesom FSU aldrig er
gået forgæves til Keld, når der var dommeropgaver, som skulle løses. Således udfyldte han denne
funktion ved DM i Nyborg 2001. Med sit retskafne væsen og sans for tal, var det logisk at Keld blev
valgt til revisor i 3. HK i 1994, en post han bestred indtil 2010. Hele Keld Boysens organisatoriske
virke har været kendetegnet af stor hjælpsomhed og stabilitet, og hans indsats til skakkens
fremme belønnes hermed fortjent med hæderstegnet.
4.
Hovedkreds – BRIAN LUNDGAARD
Det er sagt om skakspillet, at det er for meget kunst til at være et spil, for meget videnskab til at
være
kunst
og
for
meget
spil
til
at
være
videnskab.
Sådan er der blevet sagt meget klogt om skak, men for 43-årige Brian Lundgaard, der er psykolog,
var skak - eller rettere programmeringssproget PHP -en overspringshandling, da han i 2001 læste
på universitetet og skulle skrive speciale. Han spillede skak med en bekendt, Baldur Kristinsson,
der er filosof og bosiddende på Island.
Brian Lundgaard havde fundet ud af at programmere et skakbræt, der kunne vise skakbrikkernes
stilling, som de to spillere så kunne udveksle over internettet. Det greb om sig, og flere ville være
med - blandt andre en bekendt i Århus, som spillede skak med en spiller i Grækenland.
Året efter satte han sig ned og programmerede et rigtigt skakspil til brug på internettet, og
oprettede samtidig en skakklub, Eskakklubben, der kan findes på internetadressen: www.eskak.dk
Måske klubmester I dag 10 år efter tæller klubben næsten 500 medlemmer blandt andre steder
fra Danmark, Norge og Sverige. Klubben har også udlandsdanskere fra USA. I E-skakklubben kan
man spille korrespondanceskak, skakmatcher, klubturneringer, hurtigskak og lynskak og chatte
med hinanden.
Ja, man kan også spiller mange partier på én gang. Brian Lundgaard lærte at spille skak af sin far,
og da han var gammel nok til at gå i ungdomsskole, gik han til skak hos Kai Bjørnskov, der er
kendt fra skoleskakken i Sønderjylland. To år senere blev han medlem af Haderslev Skakklub og i
dag er han medlem af Vejen Skakforening og godt på vej til at vinde foreningens klubmesterskab.
Det bliver i givet fald hans første klubmesterskab.
5.
Hovedkreds – JENS OTTO GRABAU
Jens Otto Grabau har i mange år været ildsjælen i Stouby Skakklub, hvor han dækker næsten alle
funktioner, formand, kasserer, holdleder, materialeforvalter m.m. Herudover afholder Stouby
årlige koordinerede turneringer med Jens Otto Grabau både som deltager og arrangør.
Jens Otto Grabau har haft stor indflydelse på Stouby Skakklubs fortsatte eksistens. Bl.a. da RårupJuelsminde Skakklub lukkede, var det bl.a. Jens Otto Grabau´s fortjeneste, at nogle af deres
medlemmer valgte Stouby Skakklub.
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6.
Hovedkreds – JESPER SKJOLDBORG
Jesper Skjoldborg fra Viby Skakklub indstilles til Dansk Skak Unions hæderstegn for 2012. Jesper
har i rigtig mange år ydet en kæmpe indsats for juniorarbejdet i hovedkredsen. Tidligere som
juniorleder og nu som holdleder for vores succesfulde hold juniorhovedkredsturneringerne på
Tjele. Jesper har også i mange år været en markant skikkelse på skoleskakfronten i Århus og i
hans lokale klub Viby.
7.
Hovedkreds – ARNE HOVE
Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i 7.HK. I øjeblikket er han turneringsleder for
hovedkredsens holdturnering, der kører til alles fulde tilfredshed.
Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i Nørresundby Skakklub hvor han bl.a. har
bestridt hvervene som formand og kasserer.
Arne er endvidere en stor drivkraft til alverdens skakarrangementer, hvor han altid er klar til at
give en hånd med.
8.
Hovedkreds – FLEMMING KARLSEN
Han har ikke siddet i bestyrelser gennem årtier, men dog været formand i Roskilde Skakklub fra
1966-68. Han har heller ikke spillet en masse turneringer eller opnået store resultater, men var
dog i sine yngre dage en habil spiller, der bl.a. spillede divisionsskak på Roskildes andethold.
Alligevel har han igennem næsten to menneskealdre fået sat sit præg på dansk skakliv, hvor hans
interesse for en stor del har været rettet mod det, der lå lidt ud over det almindelige dagligdags,
såsom jubilæer, påskestævner og andre store eller specielle skakbegivenheder.
Det trofaste udgangspunkt har været Roskilde Skakklub, hvor han nu er den, der har længst
anciennitet. I sin toårige formandsperiode var han hovedmand i arrangementet af både det første
åbne junior-DM i 1967 og året efter klubbens 60 års jubilæumsturnering. Begge vellykkede
turneringer med stor udenlandsk deltagelse. Det samme gjaldt 8.HK’s 25 års jubilæumsturnering i
1968 med spillested i Roskilde-hallen ligesom junior-DM året før.
Senere har han fortsat vist stor interesse for klubbens forskellige jubilæumsarrangementer og
bidraget med mange idéer og forslag. I forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i 1983 blev der
således udgivet et jubilæumsskrift, hvor Flemming Karlsen var en af forfatterne. Skriftet blev trykt
i et pænt stort oplag, og efter uddeling til klubbens medlemmer og en første salgsbølge var der
stadig en hel kasse tilbage fyldt med skrifter. Det lykkedes imidlertid for Flemming Karlsen af få
afsat dem alle. Det tog godt 20 år, men imponerende alligevel, og næppe andre kunne have gjort
det!
I en lang årrække var han også meget involveret i Roskildes klubblad, ikke mindst distributionen
af det. Først og fremmest selvfølgelig til klubbens medlemmer, men han sørgede tillige for
udveksling af det med andre klubblade. Mange har oplevet, hvordan han kom rundt i klubberne
og til forskellige skakarrangementer med sin karakteristiske og uundværlige taske, som så var
fuld af klubblade og andre spændende ting. Sikkert også et par jubilæumsskrifter, såfremt der
skulle være en mulig køber til stede!
Derudover har han jo altid haft et arsenal af historier og finurligheder at fortælle om personer og
begivenheder, både inden for skak og i det hele taget. Dette underholder han gerne med, og en del
har nok lært Flemming Karlsen at kende på netop den vis.
I de seneste år har han ikke været så omkringfarende som tidligere, idet helbredet har drillet lidt.
Heldigvis ser det ud til, at han er kommet ovenpå igen, så mon ikke, at vi på ny kommer til at
møde ham ofte ved diverse skakbegivenheder. Lad os håbe det, for Flemming Karlsen har på sin
helt egen facon været med til at sætte kulør på dansk skakliv!
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9.
Hovedkreds – EGON SØRENSEN
Egon Sørensen har været medlem af Lemvig skakklub i over 30 år. I gennem alle disse år har Egon
gjort et enestående arbejde for at tingene kunne fungere i klubben. Han har i utallige
sammenhænge hjulpet til i det daglige og ved arrangementer - typisk, som den først fremmødte,
og den sidste til at forlade stedet.
Derudover har Egon Sørensen fungeret som holdleder i holdturneringen og som den selvskrevne
kampleder, når 1-holdet havde hjemmebane. Igennem mange år har Egon desuden beklædt
posten som kasserer til alles tilfredshed, og han har i øvrigt som bestyrelsesmedlem udført et
stort arbejde til fremme for skakken i Vestjylland. Bl.a. som medinitiativtager til Vestjysk Bank
Grand Prix, en årlig tilbagevendende begivenhed, der omfatter Holstebro, Ringkøbing og Lemvig
skakklubber.

Organisatorisk beretning:
4531 medlemmer pr. 31/12 2011 mod 4634 året før.
Siden sidste år har vi i DSU haft et spændende år, med en del ting der lykkedes og andre der ikke
er gået helt så godt, og vi har fået en debat om en ny fremtid i gang på Hovedbestyrelsens seminar
i november, alt det vil jeg vende tilbage.
I FU og HB har vi haft øget fokus på regnskabet og det er lykkedes at komme ud af 2011 med et
pænt overskud, hvilket vi er glade for. Man kan ikke køre med underskud år efter år, og vi vil
fortsætte med at have fokus på dette. Som en af besparelserne har vi flyttet trykningen af
Skakbladet til Polen og det gav en markant besparelse.
Skaksalget fik ny direktør i september, som med stor dygtighed har synliggjort skaksalget og øget
omsætningen, forhåbentlig har det medført at vi fremover ikke har underskud på skaksalget.
På sidste delegeretmødet blev der nedsat en lille mæglingsgruppe bestående af Esben Christensen
og Tim Bjerre omkring konflikterne på landsholdet. De lavede et fremragende stykke arbejde, og
var meget nær ved at lykkes, men det glippede desværre på målstregen og det var ikke på grund
af DSU, der bakkede op om det kompromis der tegnede sig. Processen endte ud med at vi tog
afsted med et 4 mandshold til EM, og det gik fint, men vi lærte en del af denne tur, bla. at man ikke
kan sende et hold af sted uden reserver.
På tilbagemeldingerne fra de udsendte spillere lærte vi at der var brug for fremover at udarbejde
faste retningslinier for vilkår på landsholdet. De er nu udarbejdet og udsendt til top 10 i Danmark
og de er gældende frem til og med OL i 2014. Nu skal holdet bare udtages og de enkelte spillere
skal bare sige ja eller nej, vilkårene ligger fast og skal ikke yderligere forhandles med nogen.
Balladen omkring landsholdet har betydet at i øjeblikket har FU måtte tage ansvaret for
elitepolitikken og landstrænerfunktionen – ikke nogen ønskesituation, men de fleste relevante
kandidater trækker sig, da presset er for stort fra landets stærkeste spiller til at der er nogen der
orker at påtage sig ansvaret og lave arbejdet.
Dette er naturligvis uholdbart i længden, og vi vil prøve at få ansat en landstræner, der accepterer
DSU`S vedtagne politiker, og som kan arbejde med alle i top ti. Lige nu ser det svært ud at finde en
sådan person, men det er min overbevisning at lidt fred omkring holdet og en god OL-turnering
kan gøre det nemmere at få løst op på situationen.
På ungdomsfronten gjorde GM Allan Stig Rasmussen et fremragende arbejde som
ungdomslandstræner frem til oktober 2011, da han fratrådte pr. 31. oktober efter eget ønske.
Heldigvis lykkedes det at finde en engageret ny ungdomslandstræner pr. 1. januar 2012 – det blev
FM Mads Boe, der er tiltrådt og som straks fra start har god kontakt til hele vores ungdomselite og
har mange aktiviteter i gang og også har et godt samarbejde med DSU.
Vi er i gang med at lave to nye hjemmesider i et samarbejde XtraCon – dels DM hjemmesiden, som
har fungeret godt her under DM-stævnet i påsken, og dels en ny DSU hjemmeside, som vi håber
kan gå i luften pr. 1. Januar 2013.
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DGI sagen viste sig ikke at være en farbar vej fremad. Uden garantien for økonomien samt en
forankring af skakken i en form for selvstændig enhed med egne landsdækkende aktiviteter og
råderum i regi af DGI, giver det ingen mening at nedlægge DSU og indgå som en del af DGI.
DSU har haft et samarbejde hen over sommeren ifm. den danske lancering af den amerikanske
film om Bobby Fischer ”Bobby Fischer against the World”. Dels var der en lukket forpremiere i
Helsingør under Politiken Cup, og dels var der et introduktionsarrangement med Svend Hamann,
som har mødt Fischer før han blev verdensmester, og med Lars Schandorff ifm. filmens
Danmarkspremiere i Dagmar mandag d. 22. august for en pænt fyldt biograf. Der har også været
aktiviter flere andre steder i landet, og filmen er for nylig også blevet vist på DR TV.
Vi har indkøbt 7 nye live brætter, da de gamle efterhånden var udslidt – der var kun 5 af de gamle
der virkede. Disse er blevet brugt til bl.a. at livesende hele skakligaafslutningen i weekend’en 10.11. marts, dvs. i alt 40 liveparter på en gang. Håbet er at opnå at livesende alle kampe i skakligaen
– dette går dog nok ikke for alle kampe den kommende sæson pga. af logistik udfordringerne, men
alt hvad der er muligt vil vi livesende.
Lederudviklingskurset blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, hvilket er højst beklageligt, da
netop manglen på ledere er et af vores største problemer.
DSU afholdt et FIDE arbitar seminar i Odense 10.-11. september med deltagelse af 23 deltagere,
heraf 17 danskere. Underviser var IA Mikko Markkula, Finland, som desværre senere er gået bort.
Kurset har betyder vi allerede har fået udnævnt 6 nye dygtige FIDE Arbiters (FA) og vi vil bruge
de kommende års internationale turneringer til at få udnævnt flere IA og FA. Kurset afdækkede at
efteruddannelse af vores dommere er en vigtig aktivitet.
FIDE kongressen blev afholdt i Krakow i Polen, og da der var kontroversielle punkter på agendaen
besluttede vi at være til stede, selvom det i først omgang var blevet fravalgt. De kontroversielle
forslag, der mest handlede om at flå de nationale forbund økonomisk, blev alle frafaldet inden
kongressen, da ikke engang FIDE stod samlet bag dem. Blandt emnerne, der blev behandlet, var et
mål om at rate alle skakpartier, dvs. man skal have et lynratingtal, et hurtigskakrating tal og så det
almindelige elotal. Det skal samtidig være nemmere at få et ratingtal. I dag skal man møde mindst
3 spillere med et elotal for at få en del-elo. Det sættes ned til bare et parti.
Den endelige kontrakt om Skak OL i Tromsø 2014 blev underskrevet af FIDE-præsident Kirsan
Ilyumshinov. Samtidig arbejder FIDE på at få gjort hurtigskak til en selvstændig disciplin ved de
olympiske vinterlege. Seniorskakken kommer fremover til at operere med to aldersgrænser, over
50 år og over 65 år. Der vil blive afholdt officielle mesterskaber indenfor begge seniorgrupper,
dette dog først fra 2014.
GM Jacob Aagaard blev udnævnt til FIDE Senior Trainer (FST). Titlen er den højeste udmærkelse
en træner kan få i FIDE-systemet. Blandt kravene for at opnå titlen, er bl.a. at man skal have
minimum 10 års erfaring som træner, være IM eller GM og have haft mindst 2450 i rating, have
publiceret bøger eller artikler samt mestre mindst et fremmedsprog – alle kvalifikationer, som
Jacob Aagaard til overflod opfylder. Dertil skal så komme anbefalinger fra den absolutte top, der
har benyttet træningsmaterialet over de seneste par år.
Andreas Skytte Hagen blev udnævnt til International Mester.
I forbindelse med Hold EM i Grækenland afholdtes også generalforsamling i det europæiske
skakforbund, ECU. Ved officielle ECU arrangementer er der med virkning fra den 1. januar 2012
indført en Dress Code for spillere og arrangører.
Ligeledes med virkning fra januar 2012, må man ikke tilbyde remis de første 40 træk i officielle
ECU-turneringer. Jeg var med i den komite, der har anbefalede ændringen.
Internationalt er vi gået i samarbejde med en gruppe af de store lande i Europa med Holland og
Tyskland samt Spanien i spidsen for at sikre indflydelse i FIDE, så de katastrofale forslag om store
stigninger i rating gebyrer ikke bliver genfremsat.
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Fremtiden for skak.dk ser ikke god ud. Der er tekniske vanskeligheder efter en teknisk
opdatering, der har medført at flere fejl er kommet frem i lyset, så vi kører med meget lavt blus
uden at investere formålsløse penge i skak.dk. Alt i alt ser det ud til, at selvom skak.dk kan holdes
i drift til lynskak for medlemmer og netmedlemmer, så skal DSU til aktivt at finde andre
muligheder for skakspil, kommentering og træning på nettet. De første sonderinger er allerede
sket under et møde mellem DSU og ECU-formand Silvio Danailov, hvor en russisk udviklet
skakserver, som formodes lanceret i løbet af 2012, måske vil kunne tilbyde faciliteter, som kan
være interessante for nationale skakforbund.
Kvindeudvalget er begyndt a kigge på bredde arbejdet også, da unionen har meget brug for at få
forøget sit kvindelige medlemstal som i øjeblikket kun udgår cirka 2 %.
Ungdomsskakken i DSU har i de forløbende år været et indsatsområde og er det fortsat. Siden 1.
januar 2011 har det betydet en stigning i antallet af ungdomsmedlemmer på over 11 procent. Det
stigende medlemstal af ungdomsspillere har også betydet et stigende antal deltagere ved DSU’s
ungdomsturneringer.
Det er vigtigt at DSU har et velfungerende ungdomsarbejde med turneringer og andre gode tilbud
til de unge spillere og at skakklubberne i hele Danmark er opmærksomme på at tiltrække og
fastholde nogle af de mange børn og unge, som skoleskakken lærer at spille skak i disse år.
Skoleskakken er forsat en stor succeshistorie, og der er al mulig grund til at man lokalt fortsætter
og gerne udbygger samarbejdet med skoleskakken til fælles gavn for skakken i Danmark og for
alle de unge skakspillere, som benytter sig af de mange tilbud fra både skoleskakken og DSU.
Ungdoms-DM, blev i 2011 spillet i Allerød. Med 99 deltagere satte stævnet atter ny
deltagerrekord. Danmarksmesteren og daværende ungdomslandstræner, Allan Stig Rasmussen,
fortalte om elitearbejdet og spillede efterfølgende simultanskak. I 2012 afholdes stævnet igen i
Allerød, og håbet er at få et trecifret deltagerantal.
Udover de seks normale aldersklasser, blev der for første ved U-DM oprettet to pigegrupper.
Desværre blev der pga. manglende deltagere ikke oprettet en U18 gruppe. Det manglende
deltager antal skyldes med stor sandsynlighed at U-DM i 2011 var lagt for tæt på
eksamensperioden. Derfor er U-DM lagt tidligere på året i 2012.
Juniorrækken i Pokalskakstævnet blev vundet af Frem foran BMS Tigers og Åbyhøj
DSU startede skaktræning op på skak.dk, og det var en succes. For små midler kunne alle
medlemmer i DSU få en mulighed for at få skaktræning. Skaktræningen stoppede på skak.dk efter
sommerferien 2011, da en opdatering af softwaren betød at det var svært for skaktrænerne at
bruge skak.dk.
I november holdt hovedbestyrelsen en visionsdag, hvor visioner, mål og indsatsområder for
dansk skak blev drøftet, bl.a. omkring livet i klubberne, medlemstyper og målgrupper, aktiviteter,
online community og organisation og struktur. Enkelte af de identificerede indsatser var allerede i
gang inden seminaret, bl.a. omkring modernisering af hovedkredsstrukturen, mens de øvrige af
visionsdagens indsatsområder vil blive fulgt op af Hovedbestyrelsen i den kommende tid, og
denne opfølgning er allerede i gang.
Således er der udarbejdet et oplæg med alternative scenarier for en landsdækkende
holdturnering med en 3. division af divisionsudvalget, og HB har lagt en plan for en drøftelse af
dette emne senere i 2012. Startende med at hel 1 dagen på året HB seminar bruges på dette emne,
denne dag inviteres hovedkredsenes holdturneringsledere og divisionsturnerings udvalget med.
Der vil blive øget fokus på bl.a. ungdomsskak, kvindeskak, seniorskak, breddeskak og livet i
skakklubberne, hvilket DSU’s informationsmedarbejdere på Skakbladet og dsu.dk er involveret i.
tilbuddene til klubberne fra DSU og hovedkredsene vil indgå i informationsarbejdet, således at
klubberne støttes i at rekruttere og fastholde nye medlemmer og i at lave gode arrangementer for
medlemmerne også den sociale dimension af arrangementerne er et fokusområde for at styrke
klublivet og skakkulturen.
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Af de lidt mere langsigtede indsatser kan nævnes at DSU vil finde egne lokaler – et ”skakkens hus”
– til repræsentation og møder, salg af skakmateriel og –bøger, eventuelt projektansatte samt i
begrænset omfang til at spille skak. Der ser ud til at være økonomi til dette, og der behøver ikke at
gå årevis før det kan realiseres.
En lidt mere detaljeret beskrivelse af visionerne kan ses i det seneste nummer af Skakbladet.
Skak-dm i år som spilles i disse smukke omgivelser, har være begunstiget af gode sponsor og
samarbejdsaftaler med extracon, konventum, Helsingør kommune, samt Dansk spil, der har været
med til at promovere stævnet, og vi er DSU, meget tilfredse med arrangementet, jeg skal takke alle
de flittige hjælpere og turneingsledere, tak for jeres indsats.
Til slut vil jeg takke alle de ledere der lægger deres arbejdsindsats i klubberne og hovedkredse
over hele landet, de få ansatte i DSU, Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for et godt og
konstruktivt samarbejde i en tid med mange vanskelige beslutninger.

Kommentarer til beretningen:
Gerner Carlsson, Frederiksberg Skakklub, henledte opmærksomheden på formandens beretning om
skoleskakken, og bring minoriteterne i spil. Gerner havde for cirka ti år siden indsendt et forslag til det
daværende FU, om at man i de byer hvor der ikke var skoleskak, oprettede en afdeling for skoleskak. Idéen
med forslaget var, at man skulle udnytte de muligheder, der var for at få tilskud via folkeoplysningsloven,
som kun kunne opnås gennem en klub eller forening. Gerner konstaterede at der ikke kom noget ud af at
indgive forslaget, og opfordrede klubber og hovedkredse til at følge forslaget, for fremadrettet at få fremgang
for dansk skak.
Gerner Carlsson ytrede sin utilfredshed med at FU havde fået skakhåndbogen ført ajour, uden at rådføre sig
med skribenten af afsnittet omkring folkeoplysningsloven. Denne gennemskrivning af den ændrede
lovgivning, er ifølge Gerner, uforståelig.
Omkring divisionsturneringen mener Gerner Carlsson at divisionsturneringsudvalget bør se nærmere på at
fordele udgifter pr. kørt kilometer i stedet for at fordele ud fra et rent kilometerprincip.
Formanden beklagede, hvis der var fundet faktuelle fejl i skakhåndbogen, og påpegede at FU ikke har
modtaget henvendelser fra Gerner Carlsson tidligere. Den nuværende sekretær, havde efter formandens
udsagn gjort et stort stykke arbejde med at få håndbogen ført ajour, hvilket var prisværdigt. Samtidigt blev
det slået fast, at håndbogen hele tiden er underløbende revision, for at få så retvisende oplysninger som
muligt.
Formanden udtalte, at divisionsturneringsudvalget ligeledes har lavet et stort stykke arbejde for at få
planlægningen til at gå op. Nye forslag angående divisionsturneringen vil blive diskuteret på et seminar i
efteråret 2012, hvor Gerners forslag ligeledes kan blive en del af debatten.
Formandens beretning blev herefter godkendt, da ingen yderligere havde noget at tilføje.

3.

REGNSKAB 2011 V/ KASSEREREN

Regnskabet for 2011 har været publiceret på hjemmesiden og i skakbladet Nr. 2, 2012.
Kassereren redegjorde for, at regnskabet for 2011 fremviser et overskud på 155.325 kr. hvilket er 132.325
kr. bedre end forventet.
For 2012 er der ligeledes lavet et budget med et forventet overskud på 16.700 kr. og kassereren redegjorde
for at der for nyligt blev indgået aftale med et polsk trykkeri, for trykningen af Skakbladet.

Kommentarer til regnskabet:
Ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.
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4.

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Vedtaget uden modforslag.

5.

FASTSÆTTELSE AF RATINGAFGIFT

Hovedbestyrelsen foreslog uændret afgift.
Vedtaget uden modforslag.

6.

INDKOMNE FORSLAG

Forretningsudvalget fremsatte på vegne af hovedbestyrelsen følgende forslag til vedtagelse vedrørende § 6 i
unionens love:
”Indvarsling ledsaget af dagsorden foretages af forretningsudvalget enten gennem Skakbladet eller
ved brev til klubberne med mindst 14 dages varsel.”
Afsnit blev foreslået ændret til:
”Indvarsling ledsaget af dagsorden foretages af forretningsudvalget enten gennem Skakbladet eller på
unionens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.”
Kommentarer til indkomne forslag:
Gerner Carlsson efterlyser at man også får ændret måden for offentliggørelsen af referatet, så det ligeledes
kan offentliggøres på hjemmesiden, uden at skulle optage plads i Skakbladet.
Formanden tilsluttede sig denne holdning og redegjorde for at forslaget i år, var afstedkommet, af
Skakbladets terminer, således at man ikke kunne nå at få indkaldt med lovligt varsel i Skakbladet, med
mindre man rykkede deadlines og udsendelse af det sidste nummer af Skakbladet lidt frem.
Forslaget blev herefter vedtaget.

7.

VALG

a. Valg af Kasserer
René Baarup-Christensen var villig til genvalg og blev valgt ved akklamation uden modkandidater.
b. Valg af to forretningsudvalgsmedlemmer
Kim Skaanning-Pedersen og Chresten Nielsen var ikke villige til genvalg og formanden foreslog i stedet Ivan
Madsen, Haslev Skakklub, og Poul Jacobsen, Ejby Skakklub.
Disse blev valgt ved akklamation uden modkandidater.
c. Valg af et medlem til skaknævnet
Peter Roesen var villig til genvalg og blev valgt ved akklamation uden modkandidater.
d. Valg af tre suppleanter til skaknævnet
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen var alle villige til genvalg, og de blev alle genvalgt ved
akklamation uden modkandidater.
e. Valg af to revisorer
Birger Andersen og Jacob Kaaber-Hansen var villige til genvalg.
Disse blev valgt ved akklamation uden modkandidater.
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f.

Valg af en revisorsuppleant

Tom Petersen var villig til genvalg og blev genvalgt ved akklamation uden modkandidater.

8. FASTSÆTTELSE AF STED FOR DELEGERETMØDE OG DM 2013
Lars-Henrik Bech Hansen bekendtgjorde, at der endnu ikke er truffet aftale med nogen omkring afholdelsen
af DM 2013. Interesserede parter kan henvende sig til FU i nærmeste fremtid.

9.

EVENTUELT

Poul Jacobsen, Ejby Skakklub, opfordrede til at klubberne i unionen til at overveje, hvor vidt det var dem
muligt, at arrangere et DM i 2013. Det er ikke så besværligt, selvom niveauet gennem nogle år er hævet.
Anders Haarup, Skanderborg Skakklub, efterlyste ligesom på forrige delegeretmøde, en handlingsplan for at
stoppe det dalende medlemstal. Anders spurgte om der var planer om at indgå et tættere samarbejde med
Dansk Skoleskak, og evt. på sigt lave en fusion af de to forbund.
Formanden påpegede at det ville være til stor gavn af at lægge de to forbund sammen, men at det i praksis
ikke er muligt. Dansk Skoleskak har en anden formålsparagraf, end Dansk Skak Union, og en tilknytning til
DGI hvilket umuliggør en sammenslutning, uden at lide store økonomiske tab. Dansk Skak Union er dog
interesseret i at samarbejde så meget som muligt med Dansk Skoleskak.
Angående en handlingsplan henviste formanden til de referater der ligger fra forårets visionsseminar, hvor
fremtiden for unionen blev diskuteret grundigt i hovedbestyrelsen. For at kunne få flere medlemmer i
skakklubberne er det i klubberne, arbejdet for et øget medlemstal skal grundlægges, da man ikke centralt
kan tilgodese de lokale behov der er rundt i hele landet.
Kim Alex Olsen, Fredensborg-Humlebæk Skakklub, opfordrede til at man kan få mulighed for at rate for
eksempel maraton turneringer i skak hvor der spilles over en weekend, da det er en måde for klubberne at få
lidt reklameværdi.
Formanden sluttede mødet af med at takke de afgående forretningsudvalgsmedlemmer for et godt, ihærdigt
og ansvarsfuldt arbejde.
Efterfølgende takkede dirigenten for et godt møde, og udbragte et leve for Dansk Skak Union.
Dirigent: Steen Juul Mortensen
Referent: Chresten Nielsen
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