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Mødet afholdtes på Hotel Hvide Hus i Køge den 11. april 2004.
Steen Juul Mortensen bød velkommen til delegeretmødet på forretningsudvalgets vegne, og indledte
med at bede forsamlingen rejse sig og mindes medlemmer, som var døde i det forløbne år: Jan
Mortensen, Charles Olsen, Niels Granberg, Karl Sønderstrup, Jørgen Mandrup Johansen, Hans Chr.
Wiwe, Anton Lynggaard og Poul Kousgaard.
1. Valg af dirigent
Steen Juul Mortensen foreslog Morten Fabrin, som blev valgt og konstaterede, at delegeretmødet var
lovligt indvarslet i Skakbladet nr. 2
2. Formandens beretning
Steen Juul Mortensen inddelte traditionen tro beretningen i en resultatmæssig del og i en
organisatorisk del.
Den resultatmæssige del var naturligt nok præget af de turneringer, som var afholdt i forbindelse med
100 års jubilæet. I nogle af disse var der opnået fine danske resultater. Især Curt Hansen havde
markeret sig ved at vinde det nordiske mesterskab på deling, og ved Samba Cup i Skanderborg, den
første kategori 16-turnering i Danmark, delte Curt Hansen førstepladsen med Peter Heine Nielsen og
to andre spillere. I de øvrige turneringer i forbindelse med jubilæet var de danske resultater mere på
det jævne. Formanden nævnte desuden Jacob Aagaards GM-norm i Rilton Cup, og at Peter Heine
Nielsen havde gjort sig positivt bemærket ved Reykjavik Rapid, hvor han efter gode resultater blev
slået ud af Kasparov, med stor opmærksomhed i de danske medier til følge. Desuden havde Davor
Palo vundet juniorturneringen i Hallsberg.
Den organisatoriske del indledte formanden med at repetere forløbet omkring problemerne med at
finde en arrangør af DM-stævnet. Finn Stuhr, Erik Carlsen og Køge Skakklub var sprunget til i sidste
øjeblik og sikret, at der kunne afholdes et helt DM-stævne, og ikke bare et såkaldt minimal-DM. Det
har igennem en længere årrække vist sig stadigt sværere at finde arrangører af DM. Arbejdsbyrden
med kantinedrift, overnatning og alle de mange praktiske ting med arrangementet var vokset. Derfor
havde man i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen arbejdet på at finde et nyt koncept for DM på
det organisatoriske plan. For det første havde man ønsket at hæve niveauet for spillestedet, for det
andet at lette arrangørernes arbejdsbyrde ved at fjerne de arbejdstunge opgaver som eksempelvis
kantinedriften. Men netop kantinedriften har netop været et af de områder, hvor arrangørerne har
kunnet hente en indtægt til klubben ved at tage DM-arrangementet. Derfor har man hævet indskuddet,

som også i højere grad tilfalder arrangørerne direkte. Desuden var tanken, at arrangørerne får en
interesse i at skaffe en hotelsponsor og andre sponsorer, der også vil kunne generere indtægter til
arrangørerne. Steen Juul Mortensen vurderede, at med DM-stævnet i Køge var det bevist, at det var
muligt at arrangere et flot DM efter de nye retningslinier, og bemærkede i øvrigt, at hovedbestyrelsen
med tilfredshed havde kunnet konstatere, at Køge Skakklub allerede havde tilbudt at tage
arrangementet igen næste år under de samme fine rammer på Hotel Hvide Hus.
Ikke kun rammerne med også indholdet ved DM var blevet ændret, da landsholdsklassen nu afvikles
efter det såkaldte Knockout system. Siden midten af 70’erne havde man mere eller mindre uændret
spillet efter samme system, nemlig alle imod alle. Steen Juul Mortensen betonede, at der er fordele og
ulemper ved begge systemer, og at der kan rettes berettiget kritik af den sportslige afvikling af årets
turnering. Men han understregede, at turneringssystemet skulle have lov at blive prøvet i 2-3 år inden
det var rimeligt at foretage en endelig evaluering af det.
En anden markant ændring i Unionen var det nye format af Skakbladet, som nu i det forløbne år var
blevet indarbejdet. Steen Juul Mortensen vurderede, at kun de færreste kunne forestille sig at vende
tilbage til den tidligere billigere udgave. Layoutet var blevet langt mere indbydende og indholdet var,
med redaktørens store indsat, fortsat på et meget højt niveau. Sidetallet var steget, selvom antallet af
numre var reduceret. Derfor har Skakbladet faktisk lige så meget stof som tidligere.
Formanden bemærkede, at IT-udviklingen har betydet, at Skakbladet mere har fået karakter af et
magasin, hvorimod nyhederne i højere grad formidles via Unionens hjemmeside. Den nyhedsdækning
ønsker forretningsudvalget at opprioritere i fremtiden. Steen Juul Mortensen nævnte at Unionens
hjemmeside kan virke uoverskuelig for nye medlemmer, hvorimod de faste brugere lettere kan finde
rundt på siderne. Hovedbestyrelsen havde på sit møde i påsken diskuteret et godt oplæg fra Morten
Rasmussen om en ny struktur og nyt design af hjemmesiden, som vil kunne imødekomme behovet for
et bedre overblik på hjemmesiden. Steen Juul Mortensen bemærkede, at Morten Rasmussen som var
foreslået valgt til forretningsudvalget, allerede var i gang med at lave et nyt design til hjemmesiden,
som vil blive lagt ud til diskussion.
IT er også en del af den såkaldte tænketank, og Morten Rasmussen vil tage initiativ til at samle
gruppen af IT-interesserede, som har meldt sig. Steen Juul Mortensen indrømmede, at det i øvrigt var
gået for langsomt med at få etableret og igangsat arbejdet med grupperne i tænketanken. Gruppen som
beskæftiger sig med fundraising var gået i gang med arbejdet. Gruppen som skulle kigge på Unionens
struktur startes efter påske. Gruppen omkring klubforhold har haft ret få tilmeldte, men vil også blive
sat i gang.
Steen Juul Mortensen redegjorde for, at der også er ændringer på vej i divisionsturneringen. Med sine
40 år på bagen er der fortsat meget stor tilfredshed med turneringen, men samtidig behov for
justeringer. Han henviste til situationen, hvor der på grund af den såkaldte storebæltsordning kan
rykke fire hold ud af 2.divsion gruppe 2, som det var sket i den forløbne sæson. På
hovedbestyrelsesmødet var det blevet besluttet at planlægge en række principielle ændringer:
At gå fra fem til fire 3.divisioner; at ophæve storebæltsordningen; ændring af navnet på 1.division til
Skakligaen for at få en overensstemmelse med sprogbrugen i andre sportsgrene; samt at høre de
involverede klubber om de ønsker en udvidelse af 1.division til ti hold. Han forventede at detaljerne
vil kunne vedtages på hovedbestyrelsesmødet til august, så op- og nedrykningsreglerne vil være kendt
inden sæsonen 2004-05 starter.
Formanden nævnte, at Per Andreasen var stoppet som juniorlandstræner ved årsskiftet, efter mange
års fremragende arbejde på posten. Formanden udtrykte sin store tak til Per Andreasen for hans
arbejde med junioreliten. På den baggrund havde det også vist sig vanskeligt for forretningsudvalget
at finde en afløser. Det var dog lykkedes med Jes Harholm, der var blevet præsenteret i Skakbladet. I
forbindelse med Jes Harholms tiltræden blev der desuden indgået en samarbejdsaftale med Tjele
Efterskole og Dansk Skoleskak om en række træningstilbud. Dette sker samtidig med at Tjele
Efterskole opprioriterer sin skaklinie.

Normalt revideres FIDE’s regler hvert fjerde år, men FIDE har valgt at tage stilling til problemet med
mobiltelefoner, og besluttet at give adgang til, at et parti kan dømmes tabt, hvis spillerens
mobiltelefon ringer under partiet, forudsat spillerne er blevet informeret om det inden rundens start.
Erik Mouridsen vil redegøre for denne ændring i Skakbladet, og senere vil FIDE på sin kongres til
oktober tage endelig stilling til en fremtidig formulering af reglerne.
Formanden uddelte derefter hæderstegn og initiativpræmier.
Steen Juul Mortensen kunne afslutte sin beretning med at offentliggøre en beslutning som Dansk Skak
Unions Hovedbestyrelse enstemmigt havde truffet på sit møde i påsken 2004. Nemlig at tage en
sjældent brugt paragraf i Unionens love i anvendelse - den som giver mulighed for at udnævne et
æresmedlem af Dansk Skak Union. Det var besluttet at udnævne, den formodentlig mest kendte i
Dansk Skak Union, Bjørn Laursen, til æresmedlem. Bjørn er leder af Skakbladets ekspedition
og kartoteket, tidligere hovedkredsformand og medlem af hovedbestyrelsen, medlem af
forretningsudvalget, klubformand og meget, meget mere. Steen Juul Mortensen takkede også
personligt for Bjørns Laursens meget store arbejde igennem årene og gode samarbejde. Forsamlingen
kvitterede for den populære beslutning med et minutlangt stående bifald imens Bjørn Laursen fik
overrakt guldnål, diplom og gaver.
Morten Fabrin åbnede for kommentarer til beretningen.
Jon Rostgaard Boiesen, Skolerne var som mangeårig deltager i påskestævnet utilfreds med de
ændringer, der var foretaget med hensyn til DM. Han stillede spørgsmålstegn ved det sportslige i
afslutninger ved lynskak, han bad om kommentarer på årsagerne til stormestrenes manglende
deltagelse og han fandt generelt, at DM havde mistet noget af den charme, som havde præget tidligere
stævner med overnatning og prisbillig kantine. Med dyrere deltagelse og mindre præmier fandt han
ikke, at DM længere var så attraktiv at deltage i som tidligere. Presseomtalen var ikke blevet stor nok.
Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren mente heller ikke, at det nye turneringssystem i landsholdsklassen
var godt. Det havde vist sig at give flere remispartier og en af finalisterne havde kun vundet et enkelt
parti med ordinær betænkningstid. Han savnede de stærke spillere, hvilket sikkert skyldes penge, og
fandt i øvrigt, at det var en ulempe ved turneringssystemet, at de fleste spillere var slået ud, når folk
var mødt op for at se dem spille.
Hvenekilde var meget tilfreds med rammerne for stævnet, og det håbede han man ville fastholde, i det
mindste i landsholds-, kandidat- og eventuelt veteranklassen. Derimod kunne man overveje om resten
af stævnet fortsat skulle spilles i påsken.
Han fandt beretning tynd, og henviste til den tidligere så højt proklamerede tænketank. Han bad om at
høre hvem der var deltagere i grupperne, og ligeledes at få oplyst Unionens medlemstal. Han
efterlyste desuden mere omkring seniorskakken.
Hvenekilde spurgte afslutningsvis dirigenten om ikke regnskabet skulle have været offentliggjort
sammen med indkaldelsen, og ikke kun få dage før påske i Skakbladet som det var tilfældet.
Morten Fabrin svarede, at der i Unionens love ikke var noget krav om, at regnskabet skal være
offentliggjort indenfor en bestemt tidsfrist for at delegeretmødet var rettidigt indvarslet.
Gunnar West Hansen, Vanløse Skakklub protesterede i særdeles kraftige vendinger imod, at Martin
Koch Clausen var blevet tildelt hæderstegnet, da denne i sin tid som formand for Skaknævnet havde
været med til at idømme Gunnar West Hansen en langvarig karantæne i K-skak.
Sagen var ifølge Gunnar West Hansen ikke blevet omtalt i Skakbladet og blandt andet derfor fandt
han, at Skakbladet ikke burde være obligatorisk for medlemmerne.
Steen Juul Mortensen beklagede, at han havde glemt at nævne medlemstallet i sin beretning, og
oplyste, at det stort set uændret fra sidste år var på 6.250 medlemmer. Han udbad sig forståelse for, at
han ikke ville kommentere på Gunnar West Hansens indlæg.

Han henviste til, at medlemmerne af tænketanksgrupperne var opført i referatet fra det seneste
hovedbestyrelsesmøde, og læste navne op for forsamlingen. Grupperne definerer selv deres emner,
men Steen Juul Mortensen nævnte at Morten Rasmussens IT-oplæg til HB i sagens natur ville blive
udgangspunktet for IT-gruppens arbejde.
Med hensyn til kritikken af, at overnatningen på spillestedet på traditionel vis var blevet afskaffet ved
DM, understregede formanden, at det var en meget bevidst beslutning, der var truffet på baggrund af,
at arrangørerne ikke har tid og overskud til den slags døgnbaserede vagtopgaver. Han henviste til det
hærværk, der var begået ved DM i Greve og anførte, at den slags hændelser skader vores omdømme.
Skak skulle gerne væk fra det discountagtige præg, og hævelsen af niveauet for DM-stævner kunne
være et skridt på vejen.
Steen Juul Mortensen nævnte som svar på ideen om at adskille det brede DM-stævne fra
mesterskabsklasserne, at det at der var mange deltagere var med til at sikre omsætning og derfor
grundlag for, at man kunne få fornuftige sponsoraftaler med hoteller og dermed sikre de gode rammer.
Han kunne ikke se, at man forsømte noget ved at arrangere mester- og basisklasser sammen med
mesterskabsklasserne. Tværtimod var det med til at give liv og atmosfære ved stævnet.
Han bemærkede, at årsagen til, at de bedste spillere ikke er med sikkert hænger sammen med penge,
men nok også at enkelte spillere ikke er glade for selve Knockout systemet. Formanden nævnte, at
Unionens bidrag til landsholdsklassen er på 40.000 kr. i præmier og 30.000 kr. til dækning af
overnatning, og at man ikke skulle forvente en stigning i det samlede beløb der. Men det kunne
eventuelt komme på tale at justere forholdet imellem præmier og udgiftsdækning.
Han fandt desuden i svar til Hvenekilde, at propagandaværdien af seniorturneringer var meget
begrænset, og så derfor ingen grund til, at der i særlig høj grad skulle gives støtte til turneringer for
netop den aldersgruppe. Skillelinien ved 60 år fandt han temmelig tilfældig.
Jon Rostgaard Boiesen mente, at man havde givet for let op overfor de problemer der havde været
med hærværk. Han mente desuden, at man mistede for meget for de nuværende medlemmer, ved at
DM-stævnerne nu skulle tilpasses ønsket om at hæve skakkens anseelse.
Erik Asmund, Gråsten Skakklub fandt ikke, at lynskakafslutningerne var en tankesport værdig, og
håbede at man fandt en anden løsning. Han var ked af, at man ikke så koryfæerne ved DM, delvist på
grund af turneringssystemet. Han fandt i øvrigt, som replik til Jørgen Hvenekilde, at det var bedre at
droppe veteranklassen end basisklasserne ved et DM. Han havde selv haft mulighed for at deltage,
men fandt det meget mere livsbekræftende at spille imod de unge.
Gunnar West Hansen ønskede, at tankesportsforbundet oprettede et ordens- og amatørudvalg, der
ville kunne fungere som klageinstans.
Steen Juul Mortensen understregede med henvisning til Asmunds indlæg, at man ingen planer havde i
hovedbestyrelsen om at fjerne mester- og basisklasserne fra DM-stævnet.
Mht. overnatningsproblematikken var det ifølge formanden et problem som gik helt tilbage til midten
af 80’erne og efterhånden var problemet, at arrangørerne ikke længere havde de ressourcer man
tidligere brugte på at holde opsyn med overnatningen. Han mindede om, at man med det gamle
koncept ikke havde kunnet finde arrangører i år, og tvivlede selv på, at det nye koncept for DM var
blevet vedtaget i hovedbestyrelsen, hvis man havde haft en arrangør, som ville have lavet DM efter
det gamle koncept med overnatning osv.
Til Gunnar West Hansen bemærkede formanden, at der ikke var planer om at oprette noget ordens- og
amatørudvalg i Tankesportsforbundet. Han kendte ikke meget til at nævnte sag, men henviste til at der
jo var det civile retssystem, hvis man følte sig forurettet.
Finn Stuhr, Køge Skakklub bemærkede med henvisning til debatten om DM-spillestedet, at man ved
dette DM får rabatter på ca. 50.000 kr., og får alt hvad der handler om rengøring og bordopstilling
klaret af hotellet. På det nuværende grundlag kan man som klub påtage sig at DM uden at risikere at
være ved at gå ned bagefter, fordi alle har brændt energien af med et opslidende stævne. Han
anbefalede, at man fortsatte med det nye koncept fremover.

Morten Fabrin spurgte om der var stemmeberettigede, som ikke kunne godkende formandens
beretning. Da det ikke var tilfældet erklærede dirigenten formandens beretning godkendt.
3. Kassererens beretning
Morten Fabrin bemærkede indledningsvis, at de formelle krav til offentliggørelse af regnskabet er, at
det skal være offentliggjort i Skakbladet forud for mødet, eller rundsendt til klubberne. Regnskabet
havde været offentliggjort i Skakbladet nr. 3.
Kasserer Henrik Knudsen fremlagde regnskabet ved som blev omdelt i kopier til de tilstedeværende,
som ønskede det og ikke havde Skakbladet ved hånden. Han gjorde opmærksom på, at årsagen til at
regnskabet ikke var blevet trykt i Skakbladet samtidigt med indkaldelsen, var at Skakbladets nr. 2 var
blevet udsendt tidligere end normalt, og at regnskabet ikke lå helt klar på det tidspunkt.
Han bemærkede, at det havde været et år med mange og store udbetalinger til jubilæumsaktiviteterne.
I alt knapt 900.000 kr. Men trods det var resultatet bedre end budgetteret, da der var brugt ca. 300.000
kr. mindre end forventet. Jubilæumsaktiviteterne var blevet dækket med ca. 560.000 kr. fra
jubilæumsfonden, og med ca. 330.000 kr. fra den internationale fond.
I bemærkningerne til regnskabet fremgår det at den såkaldte sekretariatshenlæggelse var blevet
overført til den frie egenkapital, idet det var hvad der fremgik af referatet fra det pågældende
hovedbestyrelsesmøde. Det var dog en fejl i referatet i forhold til hvad der blev besluttet på mødet, og
derfor vil sekretariats henlæggelsen bliver genetableret i forbindelse med næste års regnskab. Mht.
ubrugte vækstkontomidler havde man besluttet, at overføre dem til den frie egenkapital, så det
fremgår af resultatopgørelsen.
Aksel Hansen mente ikke, at alle der eksempelvis var taget af sted til DM mandag i påskeugen havde
haft mulighed for at få Skakbladet nr. 3 med det optrykte regnskab i hænde.
Morten Fabrin svarede, at der rent juridisk ikke var nogen tvivl om, at det er tidspunktet, hvor bladet
er modtaget med posten, som er afgørende uanset om modtageren er hjemme eller ej.
Der var ikke andre bemærkninger, og dirigenten konstaterede derefter med forsamlingens stiltiende
samtykke, at regnskabet var godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Henrik Knudsen bemærkede, at Skakbladet i sin nye udformning var blevet dyrere, og at regeringens
fastholdelse af skattestoppet samtidig havde medført en fjernelse af portostøtten, hvilket vil gøre
udsendelsen af Skakbladet væsentlig dyrere end hidtil.
Hovedbestyrelsen ønskede ud fra en betragtning om, at man ikke fortsat kan spare sig ud af krisen, at
hæve kontingentet med mere end det umiddelbart nødvendige for at sikre balance i budgettet.
Hovedbestyrelsens forslag var derfor at hæve kontingentet med 80 kr. årligt for alle medlemsgrupper
til hhv. 360 kr. for seniorer; 280 kr. for juniorer og pensionister og 190 kr. for børnemedlemmer.
Christian Ertbjerg, Aulum Skakklub havde forståelse for kontingentstigningen men ønskede, at man
lod juniorer og børnemedlemmer slippe uden kontingentstigning. Han stillede dette som forslag.
Gunnar West Hansen rejste igen spørgsmålet om, hvorfor Skakbladet var obligatorisk for
medlemmerne.
Steen Juul Mortensen svarede, at spørgsmålet ikke hørte hjemme under dette punkt, og bemærkede at
hvis man ønskede at ændre, at Skakbladet var obligatorisk er der tale om en lovændring, som først
kunne tages på dagsordenen ved næste delegeretmøde.
Finn Stuhr anbefalede, at man satte kontingentet op også for juniorer og børn. Han foreslog desuden,
at man sendte Skakbladet til klubformændene, så medlemmerne blev nødt til at vise sig i klubben for
at modtage bladet, så medlemmerne blev mindre passive.
Steen Juul Mortensen svarede, at forslaget om at sende Skakbladene til klubformændene var
uhensigtsmæssigt, da mange blade ville strande i klubberne og ikke blive afhentet. Han forudså også,
at medlemmerne, som ikke længere modtog bladet automatisk, ville melde sig ud på sigt. Han

henviste også til, at håndteringsomkostningerne ved at sende pakkerne ud til de ca. 210 klubber ville
blive alt for store.
Poul Søndergaard, Viborg Skakklub fandt forslaget om at hæve kontingentet med de 80 kr. fornuftigt,
da besparelser eller eventuel udskydning af forhøjelsen var uholdbart i længden.
Han mente ikke, at medlemmerne var utilfredse med kontingentstigninger, så længe de var sagligt
begrundede. Han henviste til de erfaringer man havde haft sidste år i Viborg Skakklub, hvor man
havde foreslået at hæve klubkontingentet med 100 kr., men medlemmerne efter en diskussion
besluttede at hæve kontingentet yderligere for de voksne medlemmer.
Henrik Knudsen svarede de der ønskede at friholde børn og unge fra kontingentstigningen, at det ville
koste ca. 120.000 kr. i manglende indtægter.
Ole Gjelstrup, K41 bemærkede, at det var klubberne selv som afgjorde i hvor stort omfang de ville
lade kontingentstigningen slå igennem overfor de enkelte grupper af medlemmer, da den faktiske
kontingentopkrævning fra medlemmerne jo foretages i klubberne.
Dirigenten konkluderede, at Hovedbestyrelsens forslag var det mest vidtgående forslag, og forsøgte
med afstemning ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for hovedbestyrelsens forslag om
en stigning for alle medlemskategorier på 80 kr. Da ingen ønskede at begære skriftlig afstemning, var
Hovedbestyrelsens forslag vedtaget.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Henrik Knudsen foreslog, at EMT-afgiften fastsattes uændret til 20 kr. Dette blev vedtaget, da der
ikke var kommentarer til forslaget.
6. Valg
Steen Juul Mortensen foreslog genvalg af Henrik Knudsen som kasserer, og nyvalg af Morten
Rasmussen og Poul Søndergaard til forretningsudvalget, da Poul Jacobsen og Erik Mouridsen ikke
genopstillede.
Kasserer: Henrik Knudsen blev genvalgt uden modkandidater.
Gerner Carlsson, Frederiksberg Skakforening fandt formandens præsentation af de to FU-kandidater
for kortfattet, og bad de to kandidater om at præsentere sig selv.
Poul Søndergaard præsenterede sig selv som 50-årig, med kone og tre halvstore børn, havde arbejdet
26 år i EDB-branchen, de sidste 12 år hos Grundfos som systemadministrator, men prøvet stort set
alle dele af EDB-faget. Skakligt havde han spillet siden 1967 i en række klubber, og har været
kasserer i seks år og formand i tre år for Viborg Skakklub. Havde desuden stået for skoleskak. Han
ønskede ikke at komme med store programerklæringer, men håbede at kunne udnytte sin viden og
ideer om klubarbejdet på posten i forretningsudvalget.
Morten Rasmussen præsenterede sig selv som 28-årig programmør, med en allerede betydelig erfaring
i skakorganisatorisk sammenhæng, som bestyrelsesmedlem i ni år i Skanderborg Skakklub, de tre
seneste som formand, samt i bestyrelsesmedlem i Chess House i fire år. Begge steder har han taget
meget aktiv del i planlægningen og gennemførelsen af de store arrangementer som eksempelvis,
Samba Cup, DM 2003, NM2003. Hans styrke lå på EDB-området, men håbede også at kunne bidrage
med sine andre erfaringer fra bestyrelsesarbejdet.
Morten Rasmussen og Poul Søndergaard blev derefter valgt til forretningsudvalget uden
modkandidater.
Valg til Skaknævnet:
Steen Juul Mortensen foreslog genvalg af Vagn Lauritzen, og berettede kort, at Morten Fabrin som
nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen havde trukket sig fra Skaknævnet, og var blevet erstattet af
suppleanten Finn Haargaard. Til posten som suppleant i stedet for Finn Haargaard foreslog formanden
Lars Lindhard.
Vagn Lauritzen blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter til Skaknævnet:
Gunnar West Hansen ønskede ikke, at der kom flere jurister i Skaknævnet, og gentog derefter sine
udfald fra tidligere på mødet, omkring sin skaknævnssag.
Dirigenten bemærkede, at ifølge lovene bør et af skaknævnets medlemmer være jurist
Peter Enevoldsen, Helle Kronborg Pedersen blev genvalgt og Lars Lindhard nyvalgt uden
modkandidater
Revisorer:
Revisionsfirmaet Martinsen fra Vejle, og Ole Gjelstrup blev genvalgt uden modkandidater.
Revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
7. Fastsættelse af tid og sted for delegeretmøde og EMT 2005
Finn Stuhr, Køge Skakklub indbød til påsketurnering 2005 i Køge, og begrundede det med at man i
arrangørgruppen var glad og stolt over årets stævne, men var også klar over, at der var ting som kunne
gøres bedre, og derfor ønskede man at tage arrangementet igen, men med bedre tid til både
forberedelser og sponsorsøgning, frem for de kun to måneder, der havde været denne gang.
Spillestedet ville blive det samme.
Forsamlingen placerede derefter med akklamation påsketurneringen 2005 i Køge.
8. Eventuelt
Roland Greger, K41 bemærkede ud fra medlemskurverne, der var optrykt i Skakbladet at der var en
klar tendens i retning af, at man i klubberne var gode til at få medlemmer ind i klubberne i løbet af
efteråret, men at disse medlemmer forsvandt igen i 1. og 2. kvartal. Vi var altså generelt for dårlige til
at holde på medlemmerne, og derfor var det et område som klublederne burde være mere
opmærksomme på. Han fandt det vigtigt, at der også var tilbud for nye medlemmer i løbet af
forårsmånederne. Han opfordrede desuden til, at klubberne tog kontakt til Ældresagen i deres
lokalområde. Der er mange potentielle medlemmer som man kan komme i kontakt med af den vej.
Morten Jensen, Præstø Skakklub bemærkede med henvisning til den samme statistik, at det ser ud til,
at det er seniorer som der er blevet færre af i klubberne.
Bjørn Laursen takkede for udnævnelsen til æresmedlem, og lovede at fortsætte sit arbejde for
unionen.
Steen Juul Mortensen bragte en opfordring videre fra formanden fra Nordisk Skakforbund om, at
interesserede arrangører af NM 2005 meget gerne måtte melde sig.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for et kompetent og veludført arbejde.
Han tog derefter afsked med Erik Mouridsen og Poul Jacobsen som FU-medlemmer. Han takkede for
samarbejdet og deres indsats for Unionen, og uddelte hhv. en bog- og vingave under klapsalver fra
forsamlingen.
Han takkede arrangørerne af årets stævne, og glædede sig allerede til samarbejdet med det kommende
års stævne. Igen kvitteredes med klapsalver fra forsamlingen.
Til sidst udbragte forsamlingen traditionen tro et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.
Erik Søbjerg
referent

Morten Fabrin
dirigent

