Delegeretmødet 2008
Dansk Skak Unions delegeretmøde 2008 blev afholdt på Hotel Scandic i Silkeborg den 23. marts.
Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes
de medlemmer, som i det forløbne år var afgået ved døden: Hans Buttenschøn, Otto Bertelsen, Tage
Henriksen, Henry Kjærgård, Alfred Pedersen, Fritz Rasmussen, Jørgen Thomsen, Arne Jensen (Vorgod),
Ejgild Vestergaard, Bent Jørgensen, Stefan Gudjohnsen, Jens Kristensen, Keld Tindal Jochumsen, Arne
Jeppesen, Knud Brandt-Lassen, Leif Nielsen, Gunner Søndergaard, Orla Jensen.
1. Valg af dirigent
Erik Søbjerg foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt under klapsalver. Steen Juul Mortensen takkede
for valget og konstaterede, at mødet var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. Steen Juul
Mortensen oplyste, at der til dagsordenens punkt 6 ’Indkomne forslag’, ikke var indkommet forslag, og at
punkt 6 derfor udgik.
Dirigenten foreslog herefter Aksel Hansen og Bjarne Sønderstrup som stemmetællere i tilfælde af
eventuelle afstemninger, hvilket blev godkendt.
2. Formandens beretning
Erik Søbjerg delte traditionen tro beretningen op i tre dele: en resultatmæssig del, en organisatorisk del
samt uddeling af hæderstegn og initiativpræmier.
a) Resultatmæssig del
Formanden startede med at nævne, at Sune Berg Hansen for et år siden vandt Danmarksmesterskabet for
tredje gang i træk efter et tæt opløb.
Vesterhavsturneringen i Esbjerg blev vundet af Karsten Rasmussen med 8½ af 10 i sikker stil foran Allan Stig
Rasmussen.
Politiken Cup/ Copenhagen Open havde denne gang også status af nordisk mesterskab. Hovedturneringen
blev vundet af Krasenkow, Polen med 8 point af 10. Emanuel Berg, Sverige tog titlen som Nordisk Mester
2007.
Baltic Sea Cup på Bornholm blev afviklet for første gang med et stærkt felt og flotte 118 deltagere. Det blev
til dansk sejr ved Allan Stig Rasmussen 7½ point af 9. Allans imponerende resultat var dog ikke nok til en
GM-norm.
Peter Heine Nielsen blev delt nr. 66 med 6½ point af 11 ved EM, og Klaus Berg opnåede 5 point i det meget
stærke felt.
Det danske hold i åben række ved EM leverede en glimrende indsats. Seedet som nr. 20 blev det til en delt
7. plads (nr. 12 efter brætpoint).
Nikolaj Mikkelsen opnåede sin anden IM-norm i First Saturday turneringen (november) i Budapest, ved at
vinde IM-gruppe A med 7 af 9. Den første IM-norm kom i hus kort inden ved den stærke Open i Binissalem
på Mallorca med 6 af 9.

Samme turnering blev vundet af Jakob Vang Glud med 7 af 9, hvilket indbragte ham den første GM-norm.
Jacob vandt kort efter en lukket GM-turnering på Menorca med 6½ af 9, et halvt point fra GM-normen.
Esben Lund er blevet udnævnt til IM efter at have opnået sin 3. norm med en 2.plads med 7 point af 9 i den
lukkede IM-turnering Reykjavik International på Island.
Allan Stig Rasmussen har opnået sin 3. IM-norm, og får derved tildelt titlen som international mester. Den
tredje norm kom i hus med en delt 5. plads og 6½ point af 9 ved den åbne turnering i Girona, Spanien ved
årsskiftet.
Allan Stig Rasmussen har opnået sin 2. stormesternorm ved at vinde den lukkede GM-turnering i
Marienbad suverænt med 8½ af 11 mulige point.
Jakob Vang Glud er blevet kåret som årets danske skakspiller 2007. Tæt forfulgt at Allan Stig Rasmussen og
Karsten Rasmussen.
Europa Cup for klubhold havde deltagelse af Aarhus Skakklub/Skolerne og Brønshøj Skakforening, der blev
hhv. nr. 34 og 39 blandt de 56 deltagende hold fra hele Europa. Individuelt opnåede Finn Pedersen
guldmedalje for den højeste procentuelle score af alle på 4. bræt med 5 point af 6.
Juniorlandsholdet blev sidst efter tre nederlag ved den traditionsrige nordiske 4-landskamp. Litauen vandt
foran Sverige og Norge.
6 juniorer deltog ved VM for ungdom i Tyrkiet. Mads Andersen i U12 og Peter Skovgaard i U18 viste begge
lovende resultater med 6½ point af 11.
Junior Hold-DM på Tjele Efterskole blev vundet af 6. hovedkreds i tæt opløb med 1. hovedkreds.
På seniorskakområdet har der været god aktivet. Jørgen Hvenekilde og Bent Sørensen blev hhv. nummer 33
og 34 blandt 158 deltagere ved Senior-EM.
Ole Jakobsen blev delt nr. 13 med 7½ point af 11 mulige ved VM for seniorer i Gmunden, Østrig.
Bjørn Brinck-Claussen vandt det første officielle Senior Danmarksmesterskab foran Jørgen Jørgensen og
Jørn Sloth. I alt deltog 33 spillere i det meget vellykkede arrangement i K41’s lokaler.
Der deltog ligeledes for første gang et dansk hold ved EM for Seniorer i Dresden. Holdet gjorde en pæn
figur og blev nr. 28 af 68 deltagende hold.
Årets pokalturnering på Hotel Nyborg blev vundet af Jetsmark Skakklub i sikker stil, og i såvel bredde- som
juniorrækken vandt Viby Skakklub.
b) Organisatorisk del
Skakserveren
Det var med begejstring, at formanden kunne meddele, at nu var den her - Dansk Skak Unions egen
skakserver. Nu kan man spille skak på Nettet i Dansk Skak Unions regi. Det kan gøres, selv om enkelte
elementer stadig udestår rent teknisk, men grundlæggende har vi et stabilt og brugbart redskab i vores

fremtidige arbejde med at trække flere skakinteresserede ind i Dansk Skak Union. Erik Søbjerg rettede i den
forbindelse en varm tak til Tomas Hutters og hans programmørteam.
Tomas har udvist meget stort engagement og ansvarsfuldhed overfor hele projektet som klart rækker ud
over hvad man kan forvente som kunde. Det er klart, at Tomas Hutters engagement som en del af det
danske skakmiljø har spillet positivt ind. Hvilket i øvrigt også gælder på hosting-siden, hvor Dansk Skak
Union har en aftale med Henrik Mølvigs firma Xtracon.
Erik Søbjerg forklarede, at der stadig udestår et stort arbejde for Unionen i at få organisationen og de
rigtige tilbud på serveren på plads. Det er en opgave, han personligt har undervurderet, men udtrykte
optimisme for, at det nok skulle lykkedes i de kommende uger at få de ting på plads i den sammenhæng.
Formanden efterlyste i samme forbindelse frivillige, der kan hjælpe til med at gøre skakserveren til en god
oplevelse. Der skal administratorer til, der jævnligt kan holde opsyn, men det er også vigtigt, at den enkelte
skakspiller en gang imellem ’ofrer’ sig lidt og bruger skakserveren aktivt, selv om det måske umiddelbart er
sjovere at spille på ICC eller lignende steder. Den enkelte skakspiller kan relativt bekvemt medvirke til at
gøre skakserveren til en god og positiv oplevelse, som nye medlemmer kan nyde godt af. På længere sigt
var Erik Søbjerg ikke et sekund i tvivl om at skakserveren ville blive et godt supplement til klublivet og
turneringerne i ’den virkelige verden’.
IT
It-fronten er blevet er mere dominerende område, og der bliver ydet det sædvanlige store arbejde, som
der ikke mindst i år er grund til at sætte pris på. Særligt Karsten Nymann Pedersen har godt støttet af
Morten Rasmussen ydet en formidabel indsats med udviklingen af en ny hjemmeside for Dansk Skak Union.
Erik Søbjerg orienterede om, at der her efter påske desuden sættes gang i et langsigtet arbejde med
henblik på at udvikle et nyt netbaseret kartotekssystem for Dansk Skak Union. Finn Larsen bliver
projektleder og Morten Rasmussen hovedprogrammør i det arbejde, der kommer til at strække sig over et
par år. Det er en stor og krævende opgave, der vil blive udviklet i etaper, så Dansk Skak Union vil kunne se
dele af kartoteket taget i bruge hen ad vejen.
Medlemskampagne
I forbindelse med skakserveren er der talt om en medlemskampagne. Der skal gøres noget for at lokke folk
ind på skakserveren og få gjort opmærksom på de nye tilbud, der er til medlemmerne. I den sammenhæng
er der lavet en cd-rom og en brochure, hvor Morten Rasmussen og Thomas Vestergaard har lavet et stort
arbejde i udviklingen af de to dele, mens Allan Stig Rasmussen har bidraget med indhold især i form af fine
instruktive videosekvenser rettet mod potentielle nye medlemmer. Cd’erne og brochurerne er tilsigtet
skakinteresserede uden for klubberne og kan rekvireres hos Forretningsudvalget til brug ved klubbers eller
hovedkredses udadvendte aktiviteter. Cd’erne sendes efter aftale med Dansk Skole Skak ligeledes i et
passende antal til danske skoleskakklubber.
Der er i høj grad behov for at klubber landet over inddrager skakserveren og kampagnematerialet i deres
reklame for deres skakklub, og kommer ud i butikscentre og lignende med PR-aktiviteter. Nu er der et
andet og mere lettilgængeligt tilbud til de mange skakinteresserede, og det skal der gøres reklame for.

Samtidig er det også vigtigt, at Dansk Skak Union fra centralt hold får skabt de rammer og aktiviteter, som
der skal til for at fastholde de interesserede på skakserveren. Det er ikke helt godt nok endnu, men det
bliver det!
I forbindelse med medlemskampagnen har Dansk Skak Union også fået nyt logo, der i formen af en rød
superellipse og en springer er mere tidssvarende. Erik Søbjerg konstaterede, at der var mange steder, man
skulle have skiftet det gamle logo ud med det nye.
Derefter gik formanden over til en række emner, som blev behandlet på HB-mødet fredag den 21. marts:
Ungdomsskak
Dansk Skak Union var inde i en proces, hvor begrebet juniorskak skifter betegnelse til ungdomsskak ud fra
den betegnelse, at det også bruges i internationalt regi med afvikling af Ungdoms-EM og Ungdoms-VM,
hvor man har ungdomsaldersklasser helt nede fra under 8 år og op til under 18 år.
Dansk Skak Union vil lave et tilbud i den sammenhæng, og HB har nedsat et udvalg, der ledes af Esmat
Guindy fra FU og skal have en repræsentant fra hver hovedkreds.
Ungdomspolitikken blev formaliseret på det netop afholdte HB-møde, og der blev diskuteret videre i det
nedsatte udvalg. I forvejen eksisterer en del tiltag i form af ungdoms-hold-DM, 4-landskampen og
ungdomsinstruktørordningen, men derudover skal der etableres en række nye tiltag i form af
skakserveraktiviteter (instruktører og turneringer), individuelt ungdoms-DM i København med fri tilmelding
(på sigt kunne man forestille sig regionale kvalifikationsturneringer) og større synlighed på www.dsu.dk,
hvor der etableres ratinglister for hver aldersklasse, turneringsinformationer m.m.
Erik Søbjerg rettede en særlig tak til Tom Skovgaard fra 1. hovedkreds og Esmat Guindy i arbejdet med
ungdomsskakken.
Seniorskak
På HB-mødet deltog Unionens seniorskakansvarlige Bent Sørensen i en række principbeslutninger for
Seniorpolitikken i Dansk Skak Union.
Det blev besluttet, at der ydes tilskud til ét dansk hold ved hold-EM og én deltager ved individuelt VM, EM
og NM. Ved udtagelsen lægges der vægt på, at deltagerne har en vis spillestyrke og om de har deltaget i
senior-DM eller påsketurneringen.
Senior-DM spilles som en åben klasse gerne efter en form for accelereret schweizersystem, så ulemperne
ved for store styrkeforskelle i gruppen minimeres. Hovedpræmierne ved senior-DM gives som rejselegater
til de ovennævnte internationale mesterskaber.
Samlet er det Hovedbestyrelsens indstilling at afsætte et budget på 30.000 årligt fra 2009. HB lagde vægt
på, at man gerne så mange bredde-aktiviteter som muligt, eksempelvis med støtte til seniorskak i
dagtimerne. HB anså niveauet for den elite rettede del af budgettet som tilstrækkeligt i en længere
årrække, mens det kunne komme på tale at støtte breddeaktiviteter for seniorer yderligere.

FIDE-afgifter
Foranlediget af at FIDE igen har hævet afgifterne på elo-ratede turneringer fandt hovedbestyrelsen det
nødvendigt at gribe ind og synliggøre udgifterne.
FIDE opkræver i dag 50 euro for at elo-rate en alle-mod-alle gruppe af den laveste styrkemæssige kategori.
Dvs. at hvis hovedparten af spillerne i eksempelvis en 6-mandsgruppe har et elo-tal koster det Unionen ca.
375 kr. i afgift til FIDE at rate den, blot for den ene gruppe. Åbne grupper, dvs. Schweizer eller
monradgrupper er ind til videre betydeligt billigere. Antallet af ratede grupper i danske turneringer er i
kraftig vækst bl.a. i forlængelse af, at man nu kan få elo-tal ned til 1400 i rating og der er udsigt til at den
grænse sættes yderligere ned. Samlet estimeres udgiften i 2008 at blive ca. 61.500 kr. plus den normale
elo-ratingafgift på ca. 12.000 kr., der udgør afgiften for alle elo-ratede spillere i Danmark. Begge dele vil
stige voldsomt over de næste år, hvis ikke man gør noget.
Hovedbestyrelsen besluttede derfor efter længere diskussion at indføre egenbetaling på 30 euro eller 225
kr. pr. gruppe der rates. Dette bliver gældende fra 1/7-2008. Det estimeres af kunne dækker godt halvdelen
af udgiften til FIDE. Det er samtidig ideen med beslutningen at gøre omkostningerne tydelige for den
enkelte turneringsarrangør, og i sidste ende den enkelte spiller, så man overvejer, om det er værd at elorate en turnering/gruppe i de konkrete tilfælde.
Dansk Skaksalg
Et kontroversielt punkt, der også har kunnet ses som udtryk på Dansk Skak Unions debatforum. Bestyrelsen
for Dansk Skaksalg besluttede at opsige Poul Jacobsen med udløb af opsigelsesperioden pr. 31. marts 2008.
Poul Jacobsen har svaret med et åbent brev på Dansk Skak Unions debatforum, men bestyrelsen har ikke
kunnet nikke genkendende til flere af de oplysninger, der fremstår i brevet, eller til det billede, der tegnes
af formanden personlige handlen i sagen.
Hovedbestyrelsen tog på anmodning fra Poul Jacobsen sagen op på mødet fredag den 21. marts, hvor en
enig hovedbestyrelse ingen anledning fandt til at kritisere Dansk Skaksalgs bestyrelse for håndteringen af
sagen.
’Sekretariat’
Steffen Pedersen overtog per 9. februar ansvaret som daglig leder af Dansk Skaksalg ApS. I forlængelse af
det opstod nogle muligheder, idet Thorbjørn Rosenlund ønskede at stoppe som presseansvarlig og med sit
arbejde på Dansk Skak Unions hjemmeside.
Forretningsudvalget har med opbakning fra HB grebet muligheden for at samle yderligere opgaver til en
samlet fuldtidsansættelse af Steffen Pedersen, en stilling der indeholder ovennævnte funktioner samt
sekretæropgaver.
Om det på sigt bliver muligt at udvide funktionen til et egentligt sekretariat vil i høj grad afhænge af de
muligheder der viser sig for offentlig eller anden ekstern støtte til finansieringen. Det er ikke midler, der kan
findes i Dansk Skak Union, som tingene ser ud i dag, men der eksisterer nu et grundlag for at arbejde i den
retning.

I forlængelse af diskussionen om offentlig støtte, så bragte TV2 i efteråret et længere tv-indslag i
programmet ’Lige på og Sport’ om Dansk Skak Unions status og urimelige situation og i forhold til Danmarks
Idræts Forbund. Indslaget kunne sikkert godt være mere professionelt håndteret fra Unionens side, men vi
fik DIF’s ord for at skak er en sport. Til gengæld mener DIF ikke, at skak er en idræt, og man kan så blot
undrer sig over, at DIF på egen hjemmeside i oversættelsen til engelsk hedder ’Sports Confederation of
Denmark’. Sport er et internationalt brugt begreb, men i Danmark har vi ’idræt’ til at holde skak ude af det
gode selskab. Ressourcerne til at følge op på sagen i forhold til politikere og andre beslutningstagere har
desværre manglet.
Bogudgivelser
Dansk Skak Union har udgivet to bøger i det forløbne år. Fem bind af Bent Larsens skakskole-serie er blevet
samlet til to bind og kom i handlen i januar måned med titlerne ’Mestertræk’ og ’Praktisk Skak’
Steffen Pedersen har været redaktør for projektet, og der er en indstilling både fra Bent Larsens side og
hovedbestyrelsen til at kigge nærmere på udgivelse af de sidste bind i serien også. Samt at tage øvrige
projekter op i relation til Bent Larsens udgivelser. Der ligger en skaklig kulturarv gemt i Bent Larsens
materiale, som der kan være en meget god grund til at bevare og bringe videre til nye generationer af
skakspillere.
Dansk Skak Unions struktur
HB har taget hul på diskussion omkring Dansk Skak Unions organisation og struktur. Der snakkes om
etablering af flere udvalg (jf. ungdomsudvalget) og om demokratiet fungerer godt nok i Dansk Skak Union.
Herunder kan man se på delegeretmødet, hvor der de senere år sjældent har været nogen debat. Det er en
diskussion, der går videre i det kommende år, men det er for tidligt at komme med et udspil om, hvad der
skal siges om dette emne.
Konklusion
Erik Søbjerg så tilbage med stor tilfredshed på de resultater, der er opnået i det seneste år. Vi har fået
Skakserveren, en ny hjemmeside, og så er grundlaget for en fremtidig ungdoms- og seniorpolitik lagt.
Formanden sluttede med at takke forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for deres arbejde og vilje til at
træffe svære og vanskelige beslutninger, samt de ansatte og mange frivillige, der har taget deres del
arbejdet i det forgangne år.
Erik Søbjerg uddelte herefter initiativpræmier og hæderstegn
Dirigenten efterspurgte herefter kommentarer til formandens beretning.
Jørgen Hvenekilde forklarede, at han gennem en del år har forsøgt at gøre Dansk Skak Union opmærksom
på seniorskak og de muligheder, der ligger i det område. Det er en gruppe, der procentuelt omfatter en stor
del af medlemsskaren, men det er også en gruppe, der omfatter mange titelholdere og mange stærke
spillere med lyst og evner til at være med på topseniorniveau. Det er personer, der har været medlem af
Dansk Skak Union i 30-50 år og alene af den grund fortjener respekt.

Uden baggrundsmateriale og derfor med forbehold havde Jørgen Hvenekilde mistanke om, at antallet af
seniorer stiger på trods af dalende medlemstal og bemærkede i forbifarten, at det hørte med til
formandens beretning at forklare hvor mange medlemmer vi er, hvor stor fremgang der er etc.
Jørgen Hvenekilde forklarede, at seniorskakken nyder stor bevågenhed og opmærksomhed i vores
nabolande. Dansk Skak Union har sovet de uskyldiges søvn og ikke vist seniorerne megen respekt. Det var
Jørgen Hvenekildes fornemmelse, at det var et område, der blev udnyttet som malkeko: et område der
hvert år yder et markant kontingentbidrag uden at få ret meget tilbage.
I en årrække er der spillet EM og VM for seniorer, både individuelt og for hold, og nogle få danskere har
med mellemrum deltaget for egne midler eller med beskeden DSU-støtte. Det er på tide, at DSU får øjnene
op for skakkens verdenskort og demografi og mulighederne i seniorskak.
Næstved Skakklub har udarbejdet et forslag til model og regler for, hvordan området kan placeres under
Dansk Skak Union, og redegjorde kort for forslaget:
1) ligesom på ungdomsfronten skal der på seniorfronten udarbejdes en styrkeliste.
2) seniorskak skal udlægges som en ansvarsområde for en i forretningsudvalget.
3) der skal udpeges eller vælges en kontaktperson for seniorerne, og Jørgen Hvenekilde mente ikke at den
nuværende person i form af Bent Sørensen brændte nok for sagen.
4) der skal årligt spilles et senior-DM som en lukket turnering, idet en åben turnering som den nuværende
er døden for eliten blandt seniorerne.
Jørgen Hvenekilde udtrykte endnu en gang stor utilfredshed med den manglende opmærksomhed
seniorerne fik. Han insisterede på, at en større del af de penge gruppen lægger også bliver anvendt i
gruppen, og mente at seniorernes tilskud til driften berettigede til væsentligt større opmærksomhed og
generøsitet fra Dansk Skak Unions side.
Lars Bech Hansen bemærkede til FIDE-afgiften, at der i beslutningen om egenbetaling for
turneringsarrangører på 225 kr. per gruppe lå en skat, der bevirkede at man skulle til at spille monradgrupper alle steder, og beklagede dette. Selvfølgelig skulle der findes en måde at finansiere det på, men
han så hellere at man lagde 5 kr. eller 10 kr. på den aktuelle emt-afgift. Dette ville ikke ødelægge specielle
turneringsformer, men samtidig dække økonomien for Dansk Skak Union.
Dirigenten opsummerede herefter, at to emner - seniorskakken og FIDE-afgiften - var blevet taget op, og da
ikke andre ønskede ordet, blev det givet til formanden:
Erik Søbjerg svarede først Lars Bech Hansen, at der ikke var tale om en afgift men om en brugerbetaling.
Problemet er, at det for turneringsarrangører og spillere er et gratis gode, men det skal ikke være et gratis
gode og det signalerer Hovedbestyrelsen ved at lægge en egenbetaling på 225 kr. per gruppe. Det vil
formentlig få den effekt, at turneringsarrangører overvejer, om de vil elo-rate deres turneringer. Hvis ikke
brugerbetalingen var indført, ville der ikke blive adfærdsreguleret, og turneringsarrangører ville derfor lige
så godt kunne elo-rate deres turnering, såvel som den bliver dansk ratet. De spillere, der vil have gavn af at
have eller få et elo-tal er typisk spillere som også spiller turneringer i udlandet herunder elitespillere. Erik

Søbjerg satte spørgsmålstegn ved, at der var grund til at elo-rate de mange turneringer lokalt med spillere
med 1600-1800 i rating, i princippet ned til 1400, og anså det nødvendigt at standse den sneboldeffekt, der
ligger i at gruppen af elo-ratede spillere vokser i takt med at antallet af elo-ratede turneringer vokser.
Erik Søbjerg forklarede yderligere, at FIDE har en grænse for hvor meget et forbund kan betale i afgift, og
den grænse har hidtil været 5200 Euro om året. Den grænse har Dansk Skak Union netop passeret, men
FIDE har nu hævet grænsen til 15.000 Euro om året. Som det allerede var nævnt, så var det estimeret, at
Dansk Skak Unions afgift næste år ville nå op på et beløb på 61.500 og det beløb vil stige i de kommende år.
Det kan der lige så godt bremses op for.
Erik Søbjerg gik derefter over til seniorskakken og var selvfølgelig bekendt med Næstved Skakklubs forslag,
som også var forelagt Hovedbestyrelsen. Han mente, at man allerede var inde på nogle af de ting, som var
fremlagt i forslaget, og redegjorde for at der i budgettets 30.000 kr. for 2009 var indlagt rejselegater som
hovedpræmier ved senior-DM til brug ved de internationale turneringer. Det håbede han ville trække nogle
af de bedste spillere med. Erik Søbjerg bemærkede, at budgettet for 2008 var 20.000 kr., men at det altså
hæves året efter. Til sammenligning har Norge et budget på 10.000 kr. om året.
Der blev også gjort opmærksom på, at der ikke er tale om styrkelister for ungdomsspillerne, men om
ratinglister, og det samme ville blive etableret for seniorer over 60 år.
Erik Søbjerg var ked af kritikken af Bent Sørensen, som han synes har gjort et særdeles konstruktivt arbejde
Medlemstallet var blevet efterspurgt, og blev gjort op til 5268 medlemmer mod 5578 medlemmer sidste år.
Altså en tilbagegang på 310 medlemmer, hvilket desværre er parallelt med den udvikling, der har været de
senere år. Ud af de 5268 medlemmer er der 1535 seniorer over 60 år.
Steen Juul Mortensen foreslog, at diskussionen om FIDE-afgiften blev gjort færdig først, og der var et par
yderligere bemærkninger:
Frode Benedikt Nielsen bemærkede, at han var stærkt modstander af afgift på aktivitet. Både
hovedbestyrelsens beslutning og forslaget om at hæve EMT-afgiften hører ikke hjemme. I Frederiksberg
tiltrækkes svage spillere alene af den grund, at der laves elo-ratede turneringer, hvor folk har mulighed for
at få et tal, og det er en arrogant holdning, at fordi folk ligger under et vist niveau, skal man ikke have lov til
at få et elo-tal.
Lars Bech Hansen gjorde opmærksom på at formandens udsagn om, at den nye afgift beløber sig til
halvdelen af Dansk Skak Unions afgift til FIDE, var rigtigt, men at den vil give det dobbelte i forhold til
stigningen i FIDE-afgiften. I 2007 betalte man 46.000 og i 2008 vil beløbet være 61.000. Det er en stigning
på 15.000 kr., men arrangør-afgiften vil give 30.000 kr.
Lars Bech Hansen foreslog derefter, at punktet blev pillet ud af beretningen, og at der blev foretaget en
selvstændig afstemning om forslaget, idet han ville have det meget dårligt ved at skulle stemme i mod
formandens beretning, og ellers ikke så anden udvej.
Steen Juul Mortensen redegjorde for, at der i Dansk Skak Union har været tradition for, at man på den
måde tog enkelte emner ud af formandens beretning og stemte om dem, netop som Lars Bech Hansen
havde foreslået.

Bjørn Laursen mente kun, at det var rimeligt, at der var brugerbetaling på turneringerne og kunne ikke se,
hvad folk med 1400-1500 havde at bruge et elo-tal til.
Da der ikke var flere kommentarer til emnet om FIDE-afgiften blev der herefter stemt om
hovedbestyrelsens beslutning.
Efter indsamling af stemmesedler blev delegeretmødet genoptaget og ordet givet til Jørgen Hvenekilde:
Åbne turneringer med de beskedne deltagerantal som det afsluttede senior-DM er døden for at lokke de
stærke spillere frem. Det duer ikke med et spænd mellem den stærkeste og den svageste på 1100
ratingpoint. Han fandt også, at man stadig var for tilbageholdende med pengene og var ikke tilfreds med
udspillet.
Formandens beretning blev herefter godkendt med efterfølgende klapsalver.

Hovedbestyrelsen beslutning om indførelse af en afgift på 225 kr. per alle-mod-alle gruppe:
Stemmer i alt: 1042

Enig: 685

Uenig: 285

Blank: 72

Hovedbestyrelsens beslutning står dermed ved magt.

3. Regnskabet 2007 fremlægges til godkendelse
Henrik Knudsen berettede, at det var ottende og sidste gang, at han på denne plads skulle aflægge et
regnskab, og at det i år havde været særligt problematisk at få offentliggjort til tiden. Der var deadline til
Skakbladet den 22. januar og der kunne først fås revision den 16. februar. Alligevel nåede regnskabet med
stor velvilje fra Thorbjørn Rosenlund med i Skakbladet nummer 2/2008.
Regnskabet var endnu heller ikke underskrevet, så Henrik Knudsen foreslog, at når regnskabet nu skulle
godkendes, så skete det med forbehold for en revisionspåtegning uden forbehold.
Resultatat 2007 gav et underskud på 300.000, og det ville måske nok under normale omstændigheder have
givet anledning til røde ører, men det budgetterede underskud lød på 1.000.000, så på bundlinjen ser det
godt ud. Sådan hænger det desværre ikke sammen, og årsagen er, at skakserveren ikke er blevet
færdiggjort i den takt, den skulle, så der udestår 500.000 til færdiggørelse af skakserveren, som HB har
bevilget Forretningsudvalget for 2008, og så udestår der også ca. 100.000 til medlemskampagnen, som
ligeledes er bevilget til budgettet for 2008.
Kigger man på regnskabet, ser man også, at skakaktiviteter er 80.000 mindre end budgetteret, men det er
ikke i stor udstrækning på grund af manglende aktiviteter. De 50.000 kan henføres til, at der ikke deltog så
mange stormestre i sidste års DM som budgetteret, så både opholdsudgifter og startudgifter blev mindre.
Henrik Knudsen redegjorde for, at de finansielle indtægter var mindre end de budgetterede 77.000, men
det skyldtes, at Dansk Skaksalgs anparter i Unionens regnskab optages til den indre værdi, og at der i 2006
som ligger til grund for den opgørelse har været et underskud i skaksalget på 43.000, så uden den uventede
udgift, ville de finansielle indtægter have svaret nogenlunde til det budgetterede.

Regnskabet blev herefter godkendt med forbehold for en revisorpåtegning uden forbehold.
4. Fastsættelse af kontingent
Formanden bemærkede til kontingentet, at der sidste år blev taget stilling til netmedlemsskabet af Dansk
Skak Union, hvor det blev besluttet, at HB skulle fastsætte beløbet. Det var blevet fastsat til 150 kr., men
med beklagelse var det ikke blevet indført så det fremgik af dagsordenen til dette års delegeretmøde.
Derfor bad Erik Søbjerg delegeretmødet om at give Hovedbestyrelsen mulighed for også i det kommende år
at fastsætte kontingentet for netmedlemsskabet, hvor det var planen at holde niveauet på de 150 kr. årligt.
Kontingent for voksne på 360 kr., for seniorer på 280 kr. og for juniorer, pensionister og børn på 190 kr.
blev derefter efter hovedbestyrelsens anmodning fastsat uændret.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslog uændret EMT-afgift til kr. 20,-, og der ikke indkommet andre forslag. Dermed
blev EMT-afgiften fastsat uændret.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag, så punktet bortfaldt.
7. Valg af:
a) Kasserer:
Erik Søbjerg takkede Henrik Knudsen, der ikke modtog genvalg, for den store indsats han har ydet gennem
de mange år og glædede sig samtidig over, at der ville blive vendt tilbage til ham senere.
Forretningsudvalget foreslog René Baarup Christensen, som herefter præsenterede sig selv som dyrlæge,
34 år og med arbejde i Fødevarestyrelsen. I Skakklubben K 41 har han været kasserer i 7 år i KSU i cirka 5 år.
René Baarup Christensen blev derefter valgt som ny kasserer i Dansk Skak Union.
b) To medlemmer til forretningsudvalget
Erik Søbjerg takkede Morten Rasmussen og Poul Søndergaard, som ikke modtog genvalg, for deres store
indsats gennem årene. Forretningsudvalget foreslog Henrik Knudsen og Lars Wisler Pedersen til de to ledige
poster i Forretningsudvalget. Lars Wisler Pedersen er formand for Grindsted Skakklub og vil skulle arbejde
med IT-området. Lars Wisler Pedersen takkede FU for indstillingen og var beæret over udsigten til at skulle
overtage Morten Rasmussens store arbejde. Han er 35 år og har spillet skak i Grindsted Skakklub siden
1990, hvor han har været formand for klubben siden 2002.
Henrik Knudsen og Lars Wisler Pedersen blev derefter valgt til de to ledige FU-poster.
c) Et medlem af Skaknævnet
Lars Lindhardt blev genvalgt uden modkandidater.
d) Tre suppleanter til Skaknævnet
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen blev alle genvalgt uden modkandidater.
e) To revisorer

Henrik Knudsen bemærkede, at Dansk Skak Union i en årrække har kørt med Revisionsfirmaet Martinsen,
Vejle og Ole Gjelstrup som revisorer. Årsagen til den valgte konstruktion er, at man i 2003 fik et krav fra
Kulturministeriet om at regnskabet skulle revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Det krav er Dansk
Skak Union ikke længere underlagt. Da pengene kan bruges bedre, foreslog Forretningsudvalget derfor
genvalg af Ole Gjelstrup og nyvalg af Christian Mølgaard Hansen (i stedet for Revisionsfirmaet Martinsen),
hvilket blev godkendt.
f) En revisorsuppleant
Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2009
Erik Søbjerg forklarede at man i år igen desværre står uden en DM-arrangør til 2009. Han håbede, at
Silkeborg Skakklub, som han havde rost meget for stævnet, igen ville tage det, men ellers skulle man ud og
finde en ny arrangør. Til gengæld er der til 2010 en positiv henvendelse fra en klub i det nordsjællandske,
som er interesseret i forbindelse med et jubilæum.
9. Eventuelt
Steen Juul Mortensen takkede for god ro og orden, og Erik Søbjerg takkede og roste først Poul Søndergaard
og Morten Rasmussen for deres store arbejde gennem de sidste 4 år. Erik Søbjerg mente, at skakserveren i
høj grad er deres fortjeneste, og at det var et stort tab for Forretningsudvalget, at de stoppede. Morten
Rasmussen og Poul Søndergaard fik herefter overrakt en lille erkendtlighed under klapsalver fra
delegeretmødet.
Afslutningsvist udbragtes et traditionelt længe leve for Dansk Skak Union og et trefoldigt hurra.

Steen Juul Mortensen, dirigent
Steffen Pedersen, referent

