Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002.

1. Valg af dirigent
Formand Ole Block (OB) bød velkommen og foreslog som dirigent Birger Hagstrøm, Allerød.
Birger Hagstrøm blev valgt og konstaterede at delegeretmødet var lovligt indvarslet.
Som stemmetæller blev Ole Gjelstrup og Niels Steen Larsen udpeget.
2. Formandens beretning
OB indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer der var afgået ved døden
siden sidste delegeretmøde. Det var Peter Munch Mortensen, Gotfred Jacobsen, Hans Werner May,
Leif Kirkegaard, Kjeld Michaelsen, Poul Frausing, Poul Gaarde, Johannes Jensen, Kristian Krabbe,
Svend Aage Pedersen, Carl Aa. Madsen og Eigil Sørensen.
OB overrakte derefter hæderstegn og initiativpræmier, hvor de fleste af modtagerne var tilstede.
Derefter ønskede OB at supplere den skrevne beretning, som havde været bragt i Skakbladet nr. 3:
Peter Heine Nielsen har i det forløbne år vist en markant fremgang og er stadig den eneste dansker,
der er nået til 2. runde ved VM. Fremgangen og aktivitetsniveauet betød, at HB bevilgede Peter
Heine Nielsen et beløb til træning og turneringsdeltagelse. OB lykønskede også Carsten Høi for sin
stormestertitel, som han havde kunnet modtage for flere år siden.
I den skriftelige beretning havde OB lagt op til, at man udskød en eventuel beslutning om reduktion
af antallet af numre af Skakbladet til 2003. HB valgte på sit møde langfredag, at spørgsmålet skal
tages op på mødet i august, men delegeretmødet har selvfølgelig mulighed for at udtrykke et ønske
om at fastholde 12 numre af Skakbladet og i konsekvens heraf forhøjer kontingentet. OB oplyste, at
fra Skakbladet nr. 4 trykkes bladet af et nyt trykkeri. Det tidligere trykkeri har omlagt produktionen
og kan ikke længere løse opgaven. Kontrakten med det nye trykkeri er kun for resten af året. OB
forventede at Skakbladet i 2003 ville udkomme i et nyt format, nyt papir og måske med farver.
Fra HB-mødet langfredag kunne OB oplyse, at HB har besluttet, at nedsætte spilletiden til 6 timer
og at divisionsturneringen fremover skal rates – både dansk og Elo. Beslutningen om at Elo-rate
medfører at turneringen skal afvikles i røgfrie lokaler.
Umiddelbart inden delegeretmødet havde der været et møde om Folkeoplysningsloven, og OB
ønskede i den anledning at give ordet til en af mødets arrangører Gerner Carlsson (GC). GC kunne
oplyse, at Folketinget netop havde vedtaget, at 5% puljen ikke længere er obligatorisk for
kommunerne. GC beklagede dette, da Frederiksberg Skakforening havde modtaget 45.000 kr. over
16 måneder til start af skoleskak på denne ordning. GC ville dog stadig opfordre klubberne til at
søge kommunen om tilskud til start af skoleskak, selvom kommunerne er ikke længere forpligtiget
til at yde det. GC mindede om, at kommunerne dog stadig har pligt til at yde driftstilskud til
aktiviteter for børn & unge under 25 år, såfremt klubben har mindst 5 betalende medlemmer, og
kommunen har godkendt klubbens vedtægter. Kommunen kan kræve at klubbens vedtægter skal
opfylde otte krav (angivet i Skakhåndbogen side 2-21). GC opfordrede alle klubber til at få
godkendt deres vedtægter hos kommunen og søge om tilskud. Tilskuddets størrelse bestemmes af
kommunen, og GC skønnede at de fleste klubber ville modtage over 1.000 kr. Gode råd til hvad en
ansøgninger bør indeholde vil blive fremsendt til klubberne. Til sidst oplyste GC, at klubber der har
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spørgsmål vedrørende Folkeoplysningsloven er velkommen til at kontakte FU’s Erik Mouridsen
eller GC.
Herefter blev formandens beretning sat under debat, men ingen ønskede at få ordet.
Da der ikke havde været nogen kritiske bemærkninger konstaterede dirigenten, at formandens
beretning var enstemmig godkendt.

3. Kassererens beretning
Kasserer Henrik Knudsen (HK) nævnte at regnskabet havde været bragt i Skakbladet nr. 3 i en
anden form end tidligere på opfordring fra revisorerne. HK havde tilbudt, at man kunne få
fremsendt det fulde regnskab, men havde ikke mødt ønsker om det. HK konkluderede derfor, at den
nye form at opstille regnskabet på, også skulle anvendes fremover. HK nævnte, at årets resultat med
renter og før hensættelser gav et overskud på ca. 189.000 kr. Imidlertid er nogle af DSU’s indtægter
øremærket bestemte formål, og nettoresultatet er derfor et underskud på 47.000 kr. Dette underskud
inkluderer det ekstraordinære tilskud til Peter Heine Nielsen. Blandt hensættelserne er ca. 138.000
kr. i ikke forbrugte vækstkontomidler. HK foreslog, at disse blev overført til lignende aktiviteter i
jubilæumsåret. Dette forslag skulle bl.a. ses i lyset af, at en del af vækstkontomidlerne nu
disponeres af hovedkredsene.
Herefter blev kassererens beretning sat under debat, men ingen ønskede at få ordet.
Dirigenten satte kassererens beretning til afstemning (håndsoprækning), hvor én delegeret stemte
blankt, mens resten stemte for.

4. Fastsættelse af kontingent
Dirigenten oplyste, at dagsordenen indeholdt et forslag fra et flertal i HB på uændret kontingent for
seniorer (240 kr./år), uændret kontingent for juniorer og pensionister (160 kr./år) og en forhøjelse af
kontingentet for børn fra 70 kr. til 160 kr./år.
HK begrundede stigningen for børn med at Hovedbestyrelsen gerne ville bibeholde det
aktivitetsniveau der er for børn og unge, og at den ekstra kontingentindtægt ville blive anvendt til
børne og ungdomsarbejdet. I forslaget lå også en evaluering af ideen med et særlig lavt kontingent
for børn, hvor DSU har ikke oplevet den medlemsfremgang blandt børn, som var tanken bag
forslaget.
Gerner Carlsson, Frederiksberg Skakforening, kunne ikke støtte forslaget om højere kontingent for
børn. Ifølge HB-referatet fra september 2001 vil en del af kontingentforhøjelsen blive anvendt til at
bibeholde niveauet for junioreliteaktiviteter – dvs. det er børnene selv der kommer til at betale for
junioreliteaktiviteterne. Gerner Carlsson fandt at kassereren var for pessimistisk i sin vurdering af
det lave kontingent for børn. At medlemsfaldet blandt børn havde været lavere end blandt de ældre
juniorer var i sig selv en succes.
Per Nielsen, Skive, mente at klubberne opkrævede et passende kontingent for børnene og den vil
være uændret ved en kontingentforhøjelse til DSU. Resultatet vil altså være, at der flyttes penge fra
klubber, der har børnemedlemmer til DSU.
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Torben Vang-Larsen, Skovlunde, fortalte at hans klub det seneste år havde haft en fremgang på 20
børn og juniorer. Klubben modtog ganske vist penge fra DSU via juniorinstruktørordningen, men
havde fået afslag på støtte via vækstkontoen, hvilket han fandt paradoksalt i betragtning af klubbens
vækst. Torben Vang-Larsen fandt det svært at få penge tilbage til klubberne fra DSU, og ønskede at
få uddybet formålet med vækstkontoen, og om den var begrænset til juniorer.
Erik Mouridsen, Forretningsudvalget, svarede, at han ikke havde set en ansøgning fra Skovlunde,
og spurgte til om den var behandlet af hovedkredsen. Vækstkontoen er ikke øremærket
junioraktiviteter, men generelt medlemsfremmende aktiviteter – herunder også PR og
voksenaktiviteter.
Christan Ertbjerg, Avlum, frarådede forhøjelsen på børnekontingentet. Provenuet ved forhøjelsen
ville være begrænset, og Ertbjerg foretrak at man enten overførte de tilsvarende midler fra
vækstkontoen eller lavede en kontingentforhøjelse for alle grupper på 10 kr.
Peter Matzen, Silkeborg, sagde at hans klub havde 21 børnemedlemmer, og mente at det kontingent
klubben kunne få af børn burde tilhøre klubben. I fald kontingentet for børn blev sat op ville
klubben udmelde børnene af DSU, som således ville få færre kontingentindtægter.
Roland Greger, K41, støttede forslaget om højere kontingent for børn. Fra klubben vidste han, at
forældre undrer sig over det lave kontingent i skakklubben. Når kontingentet er lavt, er det nemt at
mene, at så kan børn og forældre ikke stille så høje krav; men forældre forventer kvalitet og vil også
godt betale for det.
Jacob Aagaard, Skakspilleren, fandt det generelt trist, at kontingentdiskusioner i DSU altid gik på
en frygt for at miste medlemmer. I stedet for at betale lidt mere, gør vi tingene så billige som muligt
og kvaliteten bliver derefter.
Aksel Hansen, Holstebro, henviste til børnearbejdet i Struer, og man skulle forvente, at en del af
deres børn ville melde sig ud hvis kontingentet blev sat op med 90 kr. Aksel Hansen fandt at 6 år
var for kort tid til at drage konklusioner om børnekontingentet. Aksel Hansen var desuden
overrasket over at høre, at forslaget fra HB ikke var enstemmigt, og syntes de delegerede havde
krav på at høre, hvordan der var blevet stemt i HB.
Torben Vang-Larsen, Skovlunde, henvendte sig til Roland Greger og sagde at man i Skovlunde
opkræver et kontingent som forældrerne finder fornuftigt. Niveauet er også begrundet i, at man
modtager det samme beløb i tilskud fra kommunen. Kontingentet er 450 kr. for både børn og
juniorer, og det ville man ikke at sætte op. Derimod så Torben Vang-Larsen gerne at
seniorkontingentet blev sat op og foreslog derfor, at børnekontingentet blev sat ned til 0 kr. mens
seniorkontingentet blev sat tilsvarende op.
Liselotte Madsen, Ringsted, sagde at DSU ofte taler om værktøjer til klublederne, men at
kontingentnedsættelsen i 1996 var det bedste værktøj DSU havde givet klubber der har aktiviteter
for børn. Liselotte Madsen fandt ikke at DSU tilbød børn noget, der kan retfærdiggøre
kontingentsstigningen. I stedet for en forhøjelse af børnekontingentet foreslog Liselotte Madsen at
børn ikke skulle modtage Skakbladet, som de ikke havde meget fornøjelse af, og at der kun kunne
opnås støtte til aktiviteter, hvor børnene var medlemmer af DSU.
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Gerner Carlsson, Frederiksberg, svarede Aksel Hansen med at holdningen hos de enkelte HBmedlemmer til spørgsmålet var offentliggjort i referatet fra HB-mødet og nævnte hvad HBmedlemmerne havde stemt. Dernæst frarådede Gerner Carlsson forslaget om ikke at opkræve
kontingent for børn, da det var en forudsætning for at kunne opnå offentlig tilskud.
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, svarede at klubben jo godt kunne opkræve kontingent og
derved opnå tilskud fra kommunen. Dernæst fandt Aksel Hansen det beklageligt, at man i
Skovlunde ikke satte kontingentet ned for børn i forhold til juniorer, men selv tog pengene. Hvis der
skulle vedtages en kontingentsstigning foretrak Aksel Hansen iøvrigt at den blev fordelt på alle
grupper.
Henrik Knudsen, Forretningsudvalget, oplyste, at en konsekvens af afskaffelse af børnekontingentet
ville være et bortfald af en del af støtten fra Kulturministeriet til DSU.
Jon Boiesen, Skolerne Skakklub, savnede konkrete alternativer til Hovedbestyrelsens forslag og
foreslog derfor en kontingentstigning på 10 kr. for alle kontingentgrupper.
Ole Block, Forretningsudvalget, undrede sig over, hvorfor de medlemmer som klubberne kan
modtage de største offentlige tilskud til, også skulle betale det mindste kontingent. Hvis børn betaler
450 kr. i kontingent i en klub, er det måske i virkeligheden seniorerne der opnår besparelsen ved det
lave kontingent til DSU.Børnekontingentet på 70 kr. dækker knap omkostningerne ved medlemmet,
og OB fandt ingen mening i, at holde kontingentet nede for børn. Hvis kontingentet skræmmer vil
de jo alligevel melde sig ud, de når de bliver juniorer. I princippet burde der kun være én
kontingetsats for DSU yder det samme til alle medlemmerne.
Birger Hagstrøm, Allerød Skakklub, oplyste at hans klub ikke meldte børn ind før motivationen var
tilstrækkelig stor. På det tidspunkt var det ikke svært at forklare forældrene, at det koster penge at
spille skak; det er jo forældrene der betaler – ikke børnene.
Mads Jakobsen, Aalborg Skakforening, gik ind for et højere kontingent for børn, og var bekymret
for, om vi er i færd med at opdrage en ny generation af skakspillere, som ikke vil betale noget for at
spille skak. Desuden ønskede Mads Jakobsen kontingentet sat op med 20 kr. for seniorer. Der er
ikke penge til ret meget i dansk skak, og vi lever fra hånden til munden og spilder en masse energi
på at diskutere beløb i stedet for at tænke fremad. Forældrene vil gerne betale, og Mads Jakobsen
opfordrede de delegerede til at tænke på, hvor glade de selv er for at spille skak – så betyder 20 kr.
jo ikke ret meget.
Harry Dalsø, Forretningsudvalget, fandt det frustrerende at FU arbejdet nok så meget gik på, hvor
der kunne skæres ned fremfor at sætte nye aktiviteter i gang. Harry Dalsø gik ind for samme
kontingentsats for alle grupper og foreslog et kontingent på 500 kr.

Dirigenten oplyste at der forelå fire forslag til kontingentfastsættelse, idet Torben Vang-Larsen
havde trukket sit forslag om et børnekontingent på 0 kr. Endvidere trak Chr. Ertbjerg sit forslag om
kontingentforhøjelse på 10 kr. for de øvrige grupper – forslaget var betinget af en vedtagelse af
Hovedbestyrelsens forslag. De fire forslag var:
1) Hovedbestyrelsens forslag om at forhøje børnekontingentet fra 70 kr. til 160 kr. – uændret for
øvrige kontingentgrupper.
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2) Jon Boiesens forslag om stigning for alle grupper på 10 kr.
3) Mads Jakobsens forslag om stigning for alle grupper på 20 kr.
4) Harry Dalsøs forslag om ens kontingent for alle grupper på 500 kr.
Dirigenten ønskede at sætte alle fire forslag til afstemning under ét, således at det forslag der fik
flest stemmer var vedtaget. Fra salen blev der udtrykt ønske om at foretage afstemning om hver
forslag for sig, således at det var muligt at stemme for andre forslag end det man fandt bedst, men
ikke kunne få vedtaget.
Dirigenten svarede, at hvis et af ændringsforslagene blev vedtaget blev der ikke taget stilling til det
principielle i forslaget fra Hovedbestyrelsen om samme kontingent for børn og juniorer, som var
annonceret i indkaldelsen.
Der var højlydt uenighed i salen med dirigentens holdning til proceduren for afstemningen.
Dirigenten tilbød at vige sit sæde og foretog en afstemning om dette ved håndsoprækning, som dog
ikke blev talt op.
OB konkluderede at den procedure, som bedst ville falde i tråd med traditionerne i DSU, var først at
stemme om forslaget på 500 kr. i kontingent for alle grupper. Hvis dette blev vedtaget skulle øvrige
forslag bortfalde.
Hvis dette forslag faldt, skulle der stemmes om 20 kr. i kontingentforhøjelse for alle grupper. Hvis
dette blev vedtaget skulle der stemmes om HB’s forslag om ens kontingent for børn og juniorer.
Hvis dette forslag faldt, skulle der stemmes om 10 kr. i kontingentforhøjelse for alle grupper. Hvis
dette blev vedtaget skulle der stemmes om HB’s forslag om ens kontingent for børn og juniorer.
Hvis dette forslag faldt, skulle der stemmes om HB’s forslag om ens kontingent for børn og
juniorer.
Hvis dette forslag faldt var der tale om uændret kontingent for alle grupper. Formelt var der ikke
stillet forslag om uændret kontingent, men OB mente det havde ligget i debatten, at et sådan forslag
var stillet.
Dirigenten satte forslaget om 500 kr. til afstemning ved håndsrækning. Tre delegerede stemte for, 2
delegerede stemte blankt og resten stemte imod. Fra salen blev der udtrykt ønske om, at få foretaget
en skriftelig afstemning. Resultatet af denne afstemning foreligger ikke på optagelsen af mødet.
Dirigenten satte forslaget om 20 kr. for alle kontingentgrupper til skriftelig afstemning.
For:
882
Imod:
2012
Blank:
11
Dirigenten satte forslaget om 10 kr. for alle kontingentgrupper til skriftelig afstemning.
For:
1488
Imod:
1523
Blank:
11
Dirigenten ønskede nu at sætte Hovedbestyrelsens forslag til afstemning. Fra salen kom det
argument, at der ikke var stillet forslag om uændret kontingent, og at hovedbestyrelsens forslag som det eneste tilbageværende - derfor var vedtaget.
Dirigenten svarede at det havde ligget i debatten, at nogle ønskede uændret børnekontingent, så hvis
hovedbestyrelsens forslag om forhøjelse af børnekontingentet faldt forelå der uændret kontingent
for alle gruppe.
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Hovedbestyrelsens forslag om uændret kontingent for seniorer, juniorer og pensionister samt 160
kr. i kontingent for børn blev sendt til skriftelig afstemning:
For:
1171
Imod:
1826
Blank:
11

5. Fastsættelse af EMT-afgift
HB foreslog uændret EMT-afgift på kr. 20,Der var ingen kommentarer og forslaget blev vedtaget.
6. Valg
Kasserer
Henrik Knudsen blev genvalgt som kasserer.
To medlemmer af forretningsudvalget
Erik Mouridsen blev genvalgt, og konstitueret medlem af forretningsudvalget Lars Steffensen blev
valgt til forretningsudvalget.
Ét medlem af Skaknævnet
Lau Bjerno blev genvalgt.
Tre suppleanter til Skaknævnet
Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen blev alle genvalgt.
To revisorer
Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen blev begge genvalgt.
Revisorsuppleant
Birger Andersen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2003
Niels Andersen indbød på vegne af Horsens Skakforening og Skanderborg Skakklub til DM i
Horsens. Horsens Skakforening har næste år 110 års jubilæum, og der er tradition for at når DSU
har jubilæum spilles påskestævnet i Horsens.
8. Eventuelt
Kaj Elkær Larsen, Tønder Skakklub, efterlyste at Hovedbestyrelsen satte nogle målsætninger for,
hvilken retning man ønskede dansk skak skulle gå. Hvis man så kunne blive enig med klubberne
mente Kaj Elkær Larsen også, at HB kunne bede om pengene dertil. Kaj Elkær Larsen overrakte
kassereren 500 kr. og sagde at pensionister såmænd ikke er så fattige endda, og at pengene skulle gå
til den klub som havde den største fremgang i år.
Erik Mouridsen
referent
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