Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg,
søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.
DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og mindes de
medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste år: Mogens Tanderup, John Vestergård, Jens
Peter Krogh, Evald Munksgaard, Einar Auchenberg, Bent Bjørntoft, Bjarne Bæk, Jørgen Jungsberg,
Robin Jacobsen og Frode Thomsen
1. Valg af dirigent.
Erik Søbjerg 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 og derfor var beslutningsdygtigt. Samtidig konstaterede
dirigenten, at der ikke var indkommet forslag, hvorfor punkt 6 på dagsordenen ”Indkomne forslag”
udgik. Der var ingen indvendinger fra salen til dette.
Som stemmetæller udpegede dirigenten Preben Sørensen, Evans og Aksel Hansen, Holstebro.
2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til Erik Søbjerg, der havde inddelt beretningen i tre dele: Første del om årets
resultater, anden del om det organisatoriske arbejde, for så at slutte af med uddeling af
hæderstegn og initiativpræmier for det forgangne år.
Resultater:
Danmarksmester 2008 blev i samme rammer som nu Peter Heine Nielsen, og han blev også senere
kåret som Årets Skakspiller.
Helsinge Skakklub genvandt for 9. år i træk i suveræn stil danmarksmesterskabet for hold.
Århus/Skolerne blev nr. 2, mens Helsingør og Næstved rykkede ud af XtraCon-Skakligaen.
Oprykkerne blev Sydøstfyn og Nørresundby.
Der blev i XtraCon-Skakligaen opnået ikke mindre end to GM-normer. En af grundene til, at vi var
gået over til formatet med 10 runder i den øverste række, var jo netop for at sikre, at der kunne
scores normer. Christian Kyndel Pedersen scorede sin 1. GM-norm, og Allan Stig Rasmussen
opnåede sin 3. GM-norm og erhverver dermed titlen som stormester.
Aarhus Skakklub/Skolerne blev bedst placerede nordiske hold ved Europa Cup'en i Grækenland
med en slutplacering som nummer 31. Samtidig præsterede Jan Sørensen på bræt 2 sin første GMnorm. Brønshøj Skakforening sluttede som nummer 57 efter to sejre og fem nederlag.
Fire spillere delte førstepladsen ved K41 Scandinavian Open: Lars Schandorff, Henrik Danielsen,
Stellan Brynell og Nikolaj Mikkelsen sluttede alle lige med 7½/10. For Nikolaj Mikkelsen betød det
samtidig den afgørende norm til IM-titlen.
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Allan Stig Rasmussen vandt Copenhagen Chess Challenge med 6½/9.
Seks spillere sluttede lige ved Politiken Cup i Helsingør, deriblandt Peter Heine Nielsen. KSU har
etableret en attraktiv skakfestival, der har udviklet sig til Nordens største og en af de fineste i
Europa.
Baltic Sea Cup på Bornholm blev vundet af russerne Boris Savchenko og Nikita Vitiugov. Lars Bo
Hansen sluttede på en delt tredjeplads.
Tre danskere var med ved EM i Plovdiv, hvor der bl.a. blev kæmpet om World Cup-pladser. Peter
Heine Nielsen var længe med i kampen om dem, men sluttede uden for med 7½/13. Karsten
Rasmussen og Nicolai V. Pedersen sluttede begge langt nede i et meget stærkt felt med
henholdsvis 4½ point og 4 point.
Brønshøj vandt pokalfinalestævnet på Hotel Nyborg Strand foran Århus/Skolerne og Jetsmark.
Jetsmark vandt i Bredderækken og Viby i juniorrækken.
Lars Bo Hansen, Allan Holst og Mads Boe delte titlen ved DM i hurtigskak, som blev organiseret af
Læseforeningens Skakklub med et pænt deltagerantal.
Jørn Sloth vandt et vellykket Senior-DM ,der blev organiseret af Næstved Skakklub.
Hele 12 danskere deltog ved Senior-VM i Tyskland. Generelt er der rigtig god gang i arbejdet med
seniorskakken.
Med 59 deltagere fordelt i seks aldersgrupper blev Dansk Skak Unions ungdomsmesterskaber en
pæn succes. Peter Grove (Viby) vandt i U18-gruppen, Dara Sevkan Akdag (BMS Skak) i U16, Mads
Andersen (Skanderborg) i U14, Jonathan Braüner (BMS Skak) i U12, Tor Joensen (Struer) i U10 og
Peder Galei Kjeldsen i U8.
Danmark blev sidst ved den traditionelle 4-landskampen for juniorer i Lund Sverige. I år var der to
svenske hold med pga. afbud fra Litauen.
Ved Ungdoms-EM i Montenegro klarede Kristian Seegert sig klart bedst af de danske deltagere. I
gruppen under 14 år opnåede han en pæn 13. plads.
6. HK vandt ungdomshold-DM på Tjele.
Ved OL i Dresden blev de danske hold henholdsvis nr. 39 i åben række og nr. 70 i kvinderækken.
Begge dele er på det jævne. Marie Frank Nielsen erhvervede WFM-titlen.
De kinesiske værter vandt både herre- og damerækken ved den første World Mind Sports Games i
Beijing. Det danske herrehold sluttede som nummer 16, mens kvinderne blev nummer 18. Det var
tænkt som en omkostningsneutral turneringsdeltagelse fra DSU's side, men FIDE og arrangørerne
løb fra løfterne, så der kommer en regning på deltagelsen, som ikke er helt afklaret endnu. Set i
det lys, skulle man nok ikke have deltaget i den ellers spændende turnering.
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Organisatorisk:
Vi har 5.006 medlemmer pr. 31/12 2008 mod 5.241 året før. Det er en mindre tilbagegang, end vi
har været vant til, men det gør jo ikke tilbagegangen til noget positivt.
Skakserveren har været et af de store og markante tiltag de senere år. På denne talestol for at år
siden proklamerede jeg, at nu var den her, og glædede mig over de muligheder, den bød på. Jeg
må dog konstatere, at den ikke er blevet den succes, jeg forventede på det tidspunkt.
Skakserveren har langt om længe fået afviklet sine første succesfulde turneringer, og
forbedringerne gør, at der nu kan sættes systematiske tiltag i gang for at trække medlemmer og
andre skakinteresserede ind på serveren. Når det er sagt, er det også klart, at skakserveren skal til
at vise resultater. Vi er ret beset ikke kommet ud af stedet i forhold til at skabe liv og aktivitet på
serveren i det seneste år. Det er katastrofalt, og på Hovedbestyrelsesmødet var der enighed om at
arbejde med meget stramme deadlines for igangsættelse af turneringer og andre aktiviteter, der
kan trække spilere til serveren.
Vi har indsendt en ansøgning til Kulturministeriet om støtte til foreningers igangsættelse af større
projekter med videre, som har et almennyttigt konkret formål. Vi ser ud til at falde inden for
kriterierne. Vi søger især til videreudviklingen af skakserveren, men også til udvikling af
medlemskartoteket. Vi har søgt om støtte på godt en halv million. Vi har at begrundet håb om at
få andel i de midler.
Desuden er der fokus på samarbejde med andre nordiske forbund om serveren. Konkrete
kontakter er allerede sat i gang. Selv om serveren ikke har været en succes endnu, er der jo et
potentiale i den, som er interessant for de øvrige nordiske forbund. Der bliver et nordisk
skakseminar i Helsingør i forbindelse med Copenhagen Open i juli måned, her er det et af de
emner, der skal diskuteres.
Et andet punkt i det forgange år har været ansættelser i Dansk Skak Union. Steffen Pedersen sagde
sine stillinger hos DSU op med udgangen af oktober, han var kombineret webmaster,
nyhedsredaktør og leder af Dansk Skaksalg. Vi måtte derfor ud og søge nye folk til disse stillinger
og besluttede hurtigt, at vi nok måtte splitte opgaverne op, så der ikke hvilede så meget på én
person. Det var med en vis bekymring, at vi gik til den opgave med at finde nye ansatte. Ville vi
overhovedet få kvalificerede kandidater?
Umiddelbart lignede det en vanskelig opgave for ansættelsesudvalget, men endte med det meget
positive problem at skulle vælge mellem flere meget kvalificerede kandidater. Ny nyhedsredaktør
og webmaster blev Thomas Hauge Vestergård, som har en stærk IT-baggrund.
Ligeledes med besættelsen af stillingen som leder af Dansk Skaksalg ApS. 2008 har selvsagt været
et forfærdeligt år, praktisk og økonomisk for Skaksalget, men med ansættelsen af Lars Meyer
assisteret af Christine Jensen, er der skabt grobund for at kunne se optimistisk på fremtiden. Det
var også den entydige opfattelse efter bestyrelsesmødet i fredags.
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FU har indgået kontrakt med Lars Bo Hansen som samlet landstræner for ungdoms- og
herreeliten. En meget perspektivrig aftale, der kan sikre opbygningen af en struktur på hele
eliteområdet fra de yngste til landsholdet, som bedst muligt kan understøtte udviklingen af nye
danske skakstjerner. En bedre og mere kompetent person til den opgave end Lars Bo Hansen, kan
man næppe realistisk forestille sig.
Der er også en kobling til bredden bl.a. via ungdomsudvalgets lokale repræsentanter og aktiviteter
i det arbejde, Lars Bo Hansen skal i gang med. Jeg tror man i klubber og hovedkredse vil opleve i
forbedring af tilbuddet fra Dansk Skak Union.
I forlængelse af dette skal jeg rette en stor tak til Per Andreasen og Jes Harholm for en stor
mangeårig indsats på områderne. Det er jo ikke, fordi vi har været utilfredse med deres arbejde, at
Lars Bo Hansen nu tager over. Men den nye konstruktion er klart bedre end den forrige. Det er
heldigvis et synspunkt, som både Per Andreasen og Jes Harholm deler.
Sponsoratet af XtraCon-Skakligaen er både DSU og XtraCon glade for, så der er lagt op til
forlængelse for den kommende sæson.
På Hovedbestyrelsesmødet forleden blev der vedtaget en ny betænkningstid med tillægstid i
Skakligaen, altså kun for den øverste division. 90 minutter til 40 træk, derefter 30 min til resten
plus 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem. Selv om afstemningen blandt klubberne ikke gav
flertal for denne betænkningstid, har vi valgt at prøve alligevel, da de udenlandske erfaringer med
denne betænkningstid udelukkende er positive. Man undgår jo disse helt paniske
tidnødssituationer, som kan skabe store problemer.
På HB-mødet blev de nye regler for Skakspillet pr 1/7 2009 også godkendt. Dommerforeningen har
oversat de nye regler fra FIDE. Et stort arbejde, jeg gerne vil kvittere for. Der er flere ændringer.
Det ser ud, som om FIDE vil gå meget i detaljen og blande sig i alle mulige forhold.
Et af punkterne er reglerne omkring fremmøde. Tidligere har vi jo haft det således, at man havde
tabt, såfremt man ikke kom inden for 60 minutter fra start. Fra FIDE's side var det lagt op til, at det
skulle være 0 minutter. I Hovedbestyrelsen har vi vedtaget, at denne regel som udgangspunkt skal
hedde 15 minutter. Turneringslederen kan dog ved force majeure tilsidesætte reglen. Man kan
ligeledes lokalt i indbydelsen fastsætte sine egne regler.
I Hovedbestyrelsen har der det seneste år været en debat om strukturen i DSU, som fredag
resulterede i vedtagelsen en ny udvalgsstruktur. Der bliver udlagt en lang række opgaver i diverse
udvalg, der selv kan disponere inden for en økonomisk ramme og samtidig yde sparring til
forretningsudvalget på det område, de arbejder med. Udvalgsstrukturen er ikke mere fast, end at
der er mulighed for ændringer. Denne strukturelle ændring i Dansk Skak Union vil medføre
fundamentalt bedre arbejdsvilkår fremadrettet for FU, som får mulighed for at arbejde mere
strategisk med Unionens fremtid.
Angående Landsholdsklassens turneringssystem var den udbredte opfattelse på HB-mødet, at man
skal vende tilbage til formen med 10 mand alle-mod-alle, såfremt det økonomisk kan hænge
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sammen.
Afslutningsvis takkede Erik Søbjerg alle, der har ydet en stor indsats for Dansk Skak Union i det
forgangne år. Tak til forretningsudvalget, hovedbestyrelsen, skakklubberne og alle, der har taget
hverv i Unionen og hjulpet med at drive DSU i det forgangne år – både på lokalt og centralt plan.
Til sidst kom Erik Søbjerg med et par personlige betragtninger. Man oplever tit meget negative
holdninger til Dansk Skak Union ude omkring i landet. Men det er karakteristisk, at man oplever, at
der blødes op på disse holdninger, når man personligt spørger ind til kritikken. Der er jo ikke
nogen, der er imod, at DSU skal have en god fremtid, at der skal være et højt aktivitetsniveau, og
vi skal sætte de rigtige ting i gang. Erik Søbjerg opfordrede til, at når man møder denne meget
diffuse og negative holdning til Dansk Skak Union, der tit bygger på manglende kendskab til
Unionen, så spørg ind til hvad der kan gøres bedre. Vi har alle en opgave i at afslutte den negative
spiral.
Vi står i en vanskelig situation, vi har travlt med at få vendt udviklingen; men det er vi nødt til at
gøre i fællesskab.
Uddeling af initiativpræmier og hæderstegn
Initiativpræmier:
1. Hovedkreds: K41
Efter flere IM-turneringer arrangerede Skakklubben K41 i 2008 den vellykkede GM-turnering "K41
Scandinavian Open". Og som noget nyt afholdtes en foredragsrække over hele året med adgang
for alle over et meget varieret antal skaklige emner. For tredie gang propaganderede klubben for
skakken og sig selv i Københavns Havn ved den årlige Kulturhavn Festival for foreninger.
Disse ekstraordinære begivenheder sammen med et i almindelighed højt aktivitetsniveau i egne
lokaler gør, at K41 er en af 1. hovedkreds' fremgangsrige klubber med både bredde og styrke.
2. Hovedkreds: Maribo Skakklub
2. Hovedkreds har valgt at tildele årets initiativpræmie til Maribo Skakklub, som med sine knap
100 år er en af hovedkredsens ældste klubber. Trods den høje alder er klubben stadig i fuldt vigør.
Maribo Skakklub er et rart sted at komme. Der er et godt kammeratskab og sammenhold i
klubben. I en tid med vigende medlemstal er det rart at se, at Maribo går mod strømmen.
Klubben har for nyligt fået egne spillelokaler, idet man har overtaget det polske hus og sat
lokalerne fint i stand.
Vi glæder os til næste besøg i den gamle, driftige klub!
3. Hovedkreds Ingen
4. Hovedkreds: Haderslev Skakklub
Til initiativpræmie indstilles Haderslev Skakklub for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af
medlemmer. Haderslev Skakklub har endvidere lagt et stort arbejde i juniortræning,
lederrekruttering og kursusudvikling i samarbejde med 4. HK og med Dansk Skole Skak.
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5. Hovedkreds: Varde Skakklub
Varde Skakklub har eksisteret i mere end 80 år. Klubben har med sine nuværende 24 medlemmer
formået at bevæge sig mod strømmen, og har gennem de seneste år skabt en medlemsfremgang
på mere end 25 %. I klubturneringen deltager alene 17 spillere og til klubbens holdkampe (to 8mandshold og et 4-mandshold) er fremmødeprocenten meget stor. Klubaftenerne er utroligt
varierede og kombineres med skakopgaver, demonstration af partier, undervisning med videre.
Varde Skakklub er meget aktiv ved lokale arrangementer (messer og open-by-night), og klubben
anvender bl.a. internettets fortræffeligheder til at samle og orientere medlemmer.
6. Hovedkreds: Skakklubben Rokaden
Bestyrelsen har i år valgt at indstille Rokaden i Randers til årets initiativpræmie. Rokaden har efter
fusionen mellem Randers 46 og Tårnet været en meget aktiv del af skaklivet i Randers. Det har
blandt andet givet sig udslag i diverse juniorturneringer lokalt samt etableringen af et stort
skakspil på Østervold i Randers. Det lykkedes sidste sommer at bemande dette de fleste lørdage,
således at der blev gjort opmærksom på skaklivet i Randers.
7. Hovedkreds: Tranum Skakklub
Klubben er meget aktiv og har i de seneste år arrangeret flere koordinerede turneringer og
hurtigskakturneringer. Der gøres en stor indsats for at tiltrække medlemmer og for at få andre
klubbers medlemmer til at deltage i klubbens arrangementer.
Klubbens medlemmer er desuden meget flinke til at deltage i andre klubbers turneringer.
8. Hovedkreds: Hørsholm Skakklub
8. HK indstiller Hørsholm Skakklub til DSU's initiativpræmie. Klubben har i de seneste år sat gang i
en række nye tiltag. Særligt har klubben været aktiv som turneringsarrangør, og ikke mindst
Tectura Active Chess har været værd at bemærke som landets formentlig stærkest besatte
hurtigskakturnering de seneste to år. I den forbindelse har klubben formået at få maksimal omtale
af turneringen og dens sponsorer, både i lokale, nationale og internationale medier, og dermed
været med til at promovere dansk skak på bedste vis.
Samtidigt er Hørsholm Skakklub gået nye veje ved at etablere et samarbejde med en russisk
skaktræner, som er med til at højne det skaklige niveau i klubben og samtidig skabe en varieret og
spændende skaksæson til glæde for klubbens medlemmer.
9. Hovedkreds: Ingen
Hæderstegn:

1. Hovedkreds: Jacob Pallesen, Skakklubben Borgen
Jacob har gennem en årrække som webmaster for KSU udviklet KSU’s hjemmeside, så den er
blevet meget brugervenlig og nem at opdatere. Derudover har han udviklet turneringsmoduler
med ratingberegning, holdturneringssider, pgn-reader og mange andre funktioner. KSU’s klubber
har også alle fået mulighed for at oprette deres egen hjemmeside via KSU’s hjemmeside.
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Jacob har derudover været webmaster og styret live-dækningen ved mange internationale
turneringer i Københavnsområdet.
2. Hovedkreds: Knud Hansen, Præstø Skakklub
Knud Hansen har været medlem af Præstø Skakklub lige siden 1948. Kun afbrudt af et år på
landbrugsskole. Vi kender Knud som et meget engageret medlem, der hver gang kommer tidligt og
hjælper med at stille op og med at pakke sammen igen. Da klubben for nogle år siden fik nye
brikker, påtog Knud sig – som en selvfølgelighed – at få produceret poser til brikkerne, som vi
stadig nyder gavn af.
Knud har i flere perioder været medlem af bestyrelsen, hvor han ligeledes har fungeret som
turneringsleder i flere perioder.
Da den årlige skakbegivenhed ”Gøngeturneringen” kørte på det højeste tilbage i 70’erne og
80’erne med over 300 deltagere, var Knud ligeledes en fast, stabil arbejdskraft bag stævnet.
Formand er Knud mærkværdigt nok ikke blevet, men til gengæld har han rekorden med
klubmesterskaber. I alt 19 gange er det blevet til. Første gang tilbage i 1953 og det sidste
mesterskab kom i hus i 1983. Og der kan komme flere til.
Da skoleskakken var på sit højeste – tilbage i 70’erne – var Knud en særdeles ivrig instruktør, og
førte byens skole – Abildhøjskolen – frem til deltagelse om DM.
Knud har i mange år været en meget stærk spiller på klubbens første bræt, og det var også Knud
der tog sig af første brættet i Præstø Skakklubs indtil videre eneste sæson i 3. division, tilbage i
1973-74
3. Hovedkreds: Kim Skaaning-Jacobsen, Frem
Kim fik sin skakopdragelse i Bellinge Skakklub, men i begyndelsen af 1990’erne skiftede han til
Skakklubben Frem, hvor han har været medlem siden. Sideløbende med, at hans egen skakkarriere
tog fart, involverede han sig i arbejdet med klubbens yngste og kom ind i bestyrelsen som
juniorleder.
Kim begyndte for godt 10 år siden at deltage i træningen af de skakinteresserede elever på
Giersings Realskole i Odense, og i de følgende år blev hver eneste fredag eftermiddag og utallige
lørdage brugt på træning og stævner. Kim og børnene fik et rigtig godt forhold til hinanden, som
blev videreført, da han begyndte som vikar og senere i forbindelse med sin læreruddannelse blev
ansat på skolen.
Fra omkring år 2000 fik Kim en del af de unge mennesker med ind i Skakklubben Frem, der i flere
år rådede over en af Danmarks stærkeste juniorafdelinger. Således har tre af hans elever i flere år
spillet på klubbens førstehold, og de har opnået samme spillestyrke som deres lærer. Kim var også
en drivkraft i JET-projektet (junior-elite-træning), som over flere sæsoner samlede mange af Fyns
mest talentfulde juniorer; endvidere har han de seneste 14 år været knyttet til Tjeles sommertræf
som underviser samt bestridt juniorlederposten i FSU de seneste år.
4. Hovedkreds: Hansjørgen Clausen, Gråsten Skakklub
Hansjørgen tildeles hæderstegn for mangeårigt og utrætteligt arbejde med unge i Gråsten og i 4.
HK samt energisk virke for Gråsten Skakklub. Hansjørgen er samtidig en umådelig aktiv
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turneringsdeltager.
5. Hovedkreds: Jens Nielsen, Centrum
Jens Nielsen har gennem de sidste årtier været en bærende kraft i esbjergensisk skakliv, senest
hvor han har stået i spidsen for Vesterhavsturneringen, Esbjerg Skak Union og Skakklubben
Centrum.
6. Hovedkreds: Jørgen Christensen, Hørning Skakklub
Bestyrelsen i 6. HK har valgt at indstille Jørgen Christensen fra Hørning Skakklub til årets
hæderstegn. Jørgen har i en menneskealder været formand for Hørning Skakklub. Hørning
Skakklub er ganske vist en lille skakklub, men har dog gennem alle årene været pænt
repræsenteret i skaklivet i 6. hovedkreds.
7. Hovedkreds: Ole Carstensen, Hobro Skakklub
Ole Carstensen har været formand for Hobro Skakklub siden 2003.
Han er en dygtig leder af en velfungerende klub. I hans tid som formand har der været en række
udadvendte arrangementer, bl.a. Himmerlandsmesterskabet for 4-mandshold, Fjordturneringen,
skoleskak og Grand Prix turneringer.
8. Hovedkreds: Per Rasmussen, Bornholms Skakklub
Per er en af de flittige organisatorer, som vi godt kunne bruge nogle flere af i dansk skak. Han har
både været formand i Ølstykke og Stenløse Skakklubber, og da han flyttede til Bornholm blev han
straks en del af organisationen bag øens skakklub. På hovedkredsniveau har han også sat adskillige
fingeraftryk bl.a. som holdturneringsleder og webmaster. Ikke mindst skal han have stor kredit for
udviklingen af 8. HK’s holdturneringswebside, som flere af de andre hovedkredse efterfølgende
også har fået glæde af.
Nu er Per blevet forfremmet til divisionsturneringsleder -- en svær post, men vi ved, at Per har helt
styr på den opgave. Ud over de mange tillidsposter, har Per også været med til at arrangere
adskillige turneringer og andre skaklige arrangementer, så det er naturligt og fuldt fortjent, at han
får et skulderklap for sin store indsats for skakken - såvel lokalt som nationalt.
9. Hovedkreds: Jan Andreassen, Struer Skakklub
Jan har i en årrække på fornem vis bestridt formandsposten i Struer Skakklub samt junior- og
turneringslederposterne i 9. hovedkreds. I 2007 flyttede Jan lidt længere væk fra Struer og trak sig
efterfølgende fra tillidsposterne. Holdskak har der dog stadig været tid til.
Smittende engagement og godt humør har altid været nogle af Jans varemærker, og i særdeleshed
inden for juniorarbejdet har det givet afkast. Mangen en junior har været tryllebundet ved
brættet, når analysen blev krydret med Jans gode råd og sjove bemærkninger, ikke mindst hvis
åbningen havde afsæt i Smith Morra Gambit.
Kort sagt er Jan en stor skakpædagog, der forstår sig på børn og skak.
Jans samarbejde med Jens Lundsgaard fra Parkskolen i Struer bør også fremhæves. De har udført
et helt unikt arbejde med børn og skoleskak, som har resulteret i stor tilgang til skakklubben
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blandt de unge. Et eksempel til inspiration i dag, hvor en af udfordringerne jo er at tiltrække nye
unge spillere.
Forretningsudvalget:
Finn Haargaard, Køge Skakklub indstilles til Unionens hæderstegn for sit kompetente virke som
formand for Skaknævnet siden 2005.
Jes Uffe Harholm, Viborg Skakklub indstilles til Unionens hæderstegn for sin store indsats som
Juniorlandstræner fra 2004 til i dag. Jes har desuden bestridt et utal af poster og opgaver på
klubplan i SK1968 fra klubbladsredaktør til kasserer og formand. Det er også blevet til en kort
periode som hovedkredsformand i 6. hovedkreds.
I de seneste 10 år har Jes Harholm været en meget engageret skaklærer på Tjele Efterskole og
derunder en af drivkræfterne i den populære sommerlejr på skolen. Jes er i sit meget omfattende
skakorganisatoriske arbejde drevet af en brændende interesse for skakspillet.

Steen Juul Mortensen støttede Erik Søbjergs forslag om, at debatten om økonomi og
kontingentfastsættelse blev taget som et selvstændigt punkt senere, hvilket der ikke var
indsigelser imod. Dirigenten fastslog på foranledning fra Jens Petersen, at der var 1604 stemmer
repræsenteret på delegeretmødet, og gav ordet til den første taler.
Søren Bech Hansen, Øbro, sagde, at det var 20 år siden, han stod på talerstolen første gang og at
det er gået skidt med Unionens medlemstal siden. Nu er vi 5006 medlemmer mod tidligere over
10.000. Det vil være at foretrække, at man kunne aktivere sig ud af krisen ved at skabe aktiviteter,
der kan tiltrække nye unge medlemmer, der ikke har spillet før. Der skal fokus på disse muligheder
og ledelsen skal støtte op om disse så meget som muligt.
Det er fint med nye aktiviteter, men når medlemstallet falder, skal der justeres. Der er cirka de
samme aktiviteter nu, som da vi var 10.000 medlemmer, men der er halvt så mange til at betale de
samme udgifter. Man må ikke glemme at trimme udgifterne. Engangsudgifter kan man vurdere,
om der er råd til, men driftsomkostningerne, skal man have styr på. Især når medlemstallet er
vigende. Ledelsen skal agere, som om man har travlt, fordi vi er i en negativ spiral, hvor pengene
fosser ud af kassen.
Søren Bech Hansen udtrykte lettelse over at høre, at formand Erik Søbjerg om Unionens
smertensbarn, skakserveren, nu siger, at der skal hårde deadlines ind. Man skal helt klart vurdere
denne aktivitet fremadrettet og ikke sige: ”Vi er nødt til at beholde den, for den har været dyr.”
Der skal kigges på de fremtidige omkostninger, og hvad skal der til, for at den bliver en succes. Det
kræver handling. Ellers bliver den ikke en succes, og det er ærgerligt, for ideen har hele tiden
været god.
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Erik Asmund, Gråsten, takkede formanden for en udmærket beretning, men ville gerne påpege et
par områder, hvor der kunne korrigeres økonomisk. I Skakbladet nr. 3 kan man læse, at der har
været afholdt Senior DM 2009 i Næstved med 18 deltagere. Turneringen var oprindeligt tiltænkt
de stærkeste seniorer; men det er ikke helt kommet til at holde stik. Sideløbende afholdes der DM
for veteraner. Disse to turneringer kunne godt lægges sammen, så der ikke holdes to
danmarksmesterskaber for den samme gruppe. Unionen bør ikke køre dobbeltløb, når vi mangler
penge.
Magnus Lindfeldt, SK1968, erklærede sig enig med Søren Bech Hansen i, at det er driften og ikke
engangsudgiften til Skakserveren, man skal kigge på. It-projekter koster altid meget og overskrider
budgettet. Der bør laves en cost-benefit analyse og evalueres fremadrettet, om driften af serveren
er pengene værd. Det gælder alle områder, der har med driften at gøre: Skakbladet, Skaksalget og
Serveren. Skakbladet er fremragende, men det koster omtrent halvdelen af Unionens driftsmidler
hvert år. Derfor skal man overveje: ”Er vi så glade for Skakbladet?” Dette skal ses i forhold til andre
områder, ungdomsarbejdet f.eks. Skakbladet er ikke en medlemsfremmende aktivitet, det er for
de bestående medlemmer. Magnus Lindfeldt pointerede, at han ikke var imod Skakbladet, men at
man skal overveje hvor pengene går hen.
Om medlemstilbagegangen bemærkede Magnus Lindfeldt, at 30 % af vores medlemmer er over 60
år. Selv om seniorskak bestemt et positivt fænomen, er det ikke her, de nye medlemmer kommer
fra. De nye medlemmer skal findes blandt ungdommen. De skal komme fra skoleskak,
ungdomsskak og juniorskak. Derfor: Styrk samarbejdet ned Dansk Skole Skak og andre
organisationer, der fremmer skakken i Danmark.
I SK1968 har man forholdsvis nemt ved at få nye medlemmer, da klubben er privilegeret ved at
være i en stor by, have spillested på universitetet og være medlem af universitetssporten. Det er
anderledes andre steder i landet. Magnus Lindfeldt opfordrede på denne baggrund de enkelte
klubber til at tage udgangspunkt i lokale forhold. Hvad kan vi tilbyde i lokalområdet? Hvordan
formidles vores budskab bedst videre under lokale forhold? Her er et samarbejde med andre som
f.eks. aftenskoler, forsamlingshuse, kulturudvalg med flere meget vigtigt.
Jakob Rathlev, Jetsmark, spurgte, hvorfor hovedbestyrelsen har valgt at indføre en kortere
betænkningstid i Skakligaen, når der har været afholdt en afstemning, hvor 4 ud af 5 klubber
ønskede at bevare den nuværende betænkningstid. Den nye kortere betænkningstid kan give
problemer for kvaliteten af spillet. Jakob Rathlev efterlyste derfor stærkere argumenter for at
ændre betænkningstiden. Ligeledes ville Jakob Rathlev gerne høre, hvordan denne proces er
foregået, når man nu går imod klubbernes udtrykte ønske i afstemningsresultatet.
Erik Søbjerg, FU, fortalte, at motivationen til at ændre betænkningstiden, er de generelt gode
erfaringer fra andre turneringer, som man gerne så afprøvet i første omgang i XtraCon-Skakligaen.
Derefter må den nye betænkningstid evalueres, så man kan tage stilling til, om den skal udvides til
de andre divisioner, eller om man skal gå tilbage til den gamle betænkningstid igen. Erik Søbjerg
beklagede, at kun halvdelen af klubberne har deltaget i afstemningen om betænkningstiden, men
opfordrede til at prøve den nye betænkningstid i praksis.
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Til Magnus Lindfelts og Sørens Bech Hansens udtalelser om, at man skal kigge på bundlinjen i
DSU's regnskab, og at man bør spare sig ud af problemerne, advarede Erik Søbjerg kraftigt imod
denne holdning. Særligt omkring Skakbladet, der er et dyrt blad set i forhold til vores samlede
budget, men at forestille sig at nedlægge Skakbladet, vil ikke generere ret mange penge. Erik
Søbjerg mente, at mange af vores medlemmer, især de ældre, foretrækker at få et trykt blad i
hånden. Her duer en PDF-version fra nettet ikke. Samtidig kunne man formode, at mange passive
medlemmer, hvis de ikke får Skakbladet, vil melde sig ud. Videre fortalte Erik Søbjerg, at FU har
regnet på forskellige muligheder. Hvis man f.eks. går ned på fire numre af Skakbladet om året og
lægger noget mere af informationsmængden på Internettet, så vil man kun spare omkring 100.000
kr. om året. Mange udgifter er bundet til redaktøren, trykkeudgifter og til forsendelsen. Post
Danmarks portoregler er ikke særlige logiske, så der spares ikke meget ved at skære et par numre
væk. Erik Søbjerg påpegede, at det var vigtigt, at delegeretmødet ikke tog beslutninger, der
udhuler det økonomiske råderum for Unionen. Det er et stort ansvar at pålægge Hovedbestyrelsen
og FU at gøre ting, der går ud over medlemstallet og aktivitetsniveauet. Går kontingentstigningen
ikke igennem, går det ud over Skakbladet eller andre vitale områder. Derfor opfordrede Erik
Søbjerg kraftigt til at støtte kontingentstigningen.
Angående seniorskak har der været meget både debat og dialog om, hvordan det skal indrettes
bedst muligt. Seniorskakken kan sagtens opdyrke nye medlemmer. Der dukker spillere op, der nu
har fået tid til spillet igen. Hvordan det indrettes bedst praktisk, mente Erik Søbjerg, at man roligt
kan overlade til seniorskakchef Bent Sørensen.
Søren Bech Hansen, Øbro, påpegede, at han ikke havde nævnt Skakbladet i sit forrige indlæg, men
at han synes, det ville være umådelig trist at nedlægge Skakbladet. Søren Bech Hansen udtrykte
dog den holdning, at om 25 år eksisterer der ikke et medlemsblad på tryk. Søren Bech Hansen
mente ikke, at man burde opsætte regnestykker som: ”Hvis vi nedlægger fire numre, så sparer vi
så meget.” I stedet bør man sige: ”Hvad skal medlemsgrundlaget være, for at vi bibeholder
Skakbladet i den nuværende form?” Søren Bech Hansen efterlyste en holdning til de aktiviteter, vi
har, i stedet for at sige, at det er en katastrofe at lukke dem og sende regningen videre til de
medlemmer, der er tilbage. Det kan blive dyrt at være sidste medlem af Dansk Skak Union, for
han skal finansiere et Skakblad og en server med mere. Der er en grænse et sted, og det må man
forholde sig til.
Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK, sagde, at Skakbladet for ham som enkeltmedlem er en meget
vigtigt del af at være medlem af Unionen. Hvis det forsvandt, ville han overveje sit medlemskab.
Lau Bjerno efterlyste en bedre kommunikation fra ledelse til medlemmer og tilbage igen. En
uartikuleret vrede nedefra i f.eks. indlæg på Internettet kan selvfølgelig ikke bruges til så meget.
Men man skal passe på ikke at skabe en frustration over, at man ikke kan komme igennem med
sine synspunkter. Det kunne f.eks. være om serveren. Lau Bjerno opfordrede til at gennemføre
nogle procedurer, der sikrer, at man får et svar, når man henvender sig til Unionen.
Kommunikation mellem top og bund er ekstrem vigtigt.
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Erik Søbjerg, FU, erklærede sig enig med Lau Bjerno omkring Skakbladet og omkring
kommunikationen med hensyn til serveren, hvor han mente, at DSU havde svigtet. FU har været
hårdt presset i år, og det fornødne overskud har manglet. DSU burde have været bedre til at tage
den gode kommunikation.
Hans-Henrik Grand, Århus Skakklub/Skolerne, påpegede, at den nye betænkningstid sikkert var
udmærket for spillerne, men at det for turneringslederne kan det være svært at stille urene.
Ligeledes er der klubber, der ikke har digitale ure.
Erik Søbjerg, FU, mente, at det rent praktisk må kunne løses at få lært at stille urene. Skulle der
være klubber, der ikke har elektroniske ure, er det begrænset, hvad de koster. Man kan søge
Unionens materialefond om et rentefrit lån til indkøbet. Evt. kan man få udeholdet til at
medbringe ure om nødvendigt.
Med hensyn til Skakserverns driftsomkostninger, mente Erik Søbjerg ikke, at de var så voldsomme.
Der er tale om ca. 150.000 kr. om året, så at lukke serveren redder ikke Unionens økonomi.
Derimod mente Erik Søbjerg, at det var vigtigt at give serveren en chance for at få succes, og
efterlyste al den hjælp, der kan bruges i denne sammenhæng.
Magnus Lindfeldt, SK1968, var glad for, at der var mange meninger om Skakbladet. Det havde
netop været hans intention, at få folk til at tænke over, hvad vi får for vores penge. Magnus
Lindfeldt ønskede heller ikke at nedlægge Skakbladet, men opfordrede DSU til at tænke grundigt
over, hvor pengene mest batter noget, så nedgang kan vendes til fremgang.
Allan Eriksen, Tranum, ønskede at beholde Skakbladet i sin nuværende form, men foreslog, at man
opretholdt den nuværende redaktion og lagde bladet ud på hjemmesiden. Derved kunne man selv
printe bladet ud. Det vil spare et betydeligt beløb, der i hvert fald modsvarer til annoncerede
kontingentforhøjelsen.
Søren Bech Hansen, Øbro, bemærkede angående skakserveren, at det ikke kun drejede sig om
økonomi. 150.000 kr. pro anno i driftsomkostninger syntes taleren var en forholdsvis stor post.
Men grebet rigtig an kan serveren blive et aktiv, der modsvarer den årlige omkostning. Søren Bech
Hansen pointerede, at der ligger en stor opgave i at få vendt serverens dårlige image blandt
Unionens medlemmer.
Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK, mente, det ville blive for dyrt selv at printe Skakbladet ud.
Ligeledes ville kvaliteten ikke kunne leve op til det nuværende tryk af Skakbladet. I stedet foreslog
han en model, hvor de medlemmer, der ønsker et trykt blad, betalte ekstra. Andre måtte så nøjes
med Internetudgaven.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskabet for 2008 fremlægges til godkendelse
René Baarup-Christensen, FU, fremlagde regnskabet, der har været offentliggjort i Skakbladet nr. 3
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og også været tilgængeligt på Unionens hjemmeside. Regnskabet viser et underskud 820.000 kr.
mod et budgetteret underskud på 673.000 kr. Resultatet er således 147.000 kr. dårligere end
forventet. En stor del at dette skyldes finanskrisen. Der er et ikke realiseret kurstab på Unionens
investeringsbeviser på 130.000 kr. Der var budgetteret med en indtægt på omkring 70.000 kr.,
men virkeligheden blev i stedet et tab på 62.000 kr.
Derudover har det faldende medlemstal betydet, at indtægterne er blevet 128.000 kr. mindre end
budgetteret. På plussiden har driften været 112.000 kr. billigere end budgetteret.
Regnskabet for 2008 for Dansk Skaksalg vil vise et betydeligt underskud. Dette underskud vil først
fremgå af DSU's regnskab næste år.
Regnskabet er blevet revideret uden bemærkninger. Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
René Baarup-Christensen, FU, fortalte, at FU's oprindelige forslag om at sammenlægge børn og
juniorer under fællesbetegnelsen ungdom, havde mødt modstand i Hovedbestyrelsen, hvorfor
man var gået væk fra denne idé igen.
FU og Hovedbestyrelsen foreslog nu, at alle kontingentetsatser hæves med 100 kr. om året.
Baggrunden for stigningen er den generelle prisudvikling i samfundet. Kontingentet er ikke steget
siden 2004, og samtidig er vi færre til at bære byrden. Driftsbudgettet for 2009 skal ses som et
udtryk for, at FU ikke mener at kunne spare os ud af krisen. René Baarup-Christensen mente at
Internettet med dets mange muligheder er fremtiden. Det er her, vi skal finde vores medlemmer i
fremover. Det er ikke en fejl, at vi har skakserver, det var en fejl, at vi ikke fik den for 10 år siden.
Nu er det op ad bakke med at få spillerne på Internettet over til os.
René Baarup-Christensen fremhævede værdien af at have et trykt Skakblad, men var enig med
tidligere talere i, at det nok var væk om 25 år. Vi står i en brydningstid, hvor de unge mennesker
foretrækker internetbaserede løsninger, mens der stadig er en stor medlemsgruppe, der har
behov for at få Skakbladet. Derfor skal vi have begge dele for øjeblikket, og derfor skal det
budgetterede driftsunderskud finansieres. René Baarup-Christensen bad delegeretmødet påtage
sig dette ansvar, og bad samtidig om lov til, at Hovedbestyrelsen kan fastlægge kontingent for
netmedlemmer, hvis/når denne medlemsgruppe opstår.
Debat:
Søren Bech Hansen, Øbro, påpegede, at nogen ting er at spørgsmål om tro, og at han ikke tror, at
den foreslåede kontingentstigning på 100 kroner vil give større indtægter. Med denne stigning vil
vore medlemmer kigge skarpt på deres egne omkostninger ved at spille skak, og det vil give
udmeldelser. Derudover havde Søren Bech Hansen det skidt med, at man fastholder de
nuværende aktiviteter og sender regningen videre til de trofaste medlemmer, der er tilbage. I
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København sender klubberne 525 kr. videre op i systemet pr. seniormedlem, det vil nu blive til 625
kr., hvilket Søren Bech Hansen fandt, er mange penge. Så kontingentstigningen er ikke løsningen,
vi må spare på udgifterne.
Claus Nis Andersen, Rokaden, var uenig med Søren Bech Hansen og fortalte, at hans datter, bl.a.
går til klaverspil, det koster 3.500 kr. om året. Hun går også til showdans, det koster 1.296 kr. for
to måneder. Så det er billigt at spille skak. I Skakklubben Rokaden er årskontingentet på ca. 700
kr., hvorfor taleren mente, at man kunne tåle en stigning på 100 kr. Har man en velfungerende
klub, skal folk nok blive. Claus Nis Andersen mente, at skakspillere har været vant til, at det er for
billigt at spille skak. Forældrene i skoleskakken griner, når de ser kontingentet. Der ryger måske
nogen få medlemmer på kontingentstigningen, men de var nok smuttet alligevel.
Erik Søbjerg, FU, fortalte, at 870 skal melde sig ud, inden provenuet af kontingentstigningen er
væk. Så stor en afgang troede han ikke på. Derimod frygtede Erik Søbjerg, at hvis man nedlægger
Skakbladet, mister vi medlemmer i den størrelsesorden. Erik Søbjerg udtrykte stor respekt for
Søren Bech Hansens synspunkt, der provokerer til en god debat, men mente ikke, man kunne sige
nej til kontingentstigningen, da vi så risikerer at accelerere vores egen bortgang
Søren Bech Hansen, Øbro, foreslog uændret kontingent og argumenterede for, at i en krisetid må
man skære ned på aktiviteterne. Samtidig må man se det fra klubbernes side. I Øbro Skakforening
betaler klubben 50 – 60.000 kr. om året for at bo i egne lokaler. Taleren var bange for, at en række
medlemmer ville forlade klubben, hvilket i sidste ende kunne true dens eksistens.
Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK, troede ikke på den udvikling, Søren Bech Hansen havde skitseret,
og erindrede om, at der på tidligere delegeretmøder altid var et ældre medlem, der sagde: ”Det
skal koste penge at spille skak.” Lau Bjerno mente ikke, vi kunne spare os ud af krisen. Alting er
blevet dyrere, så de 100 kr. betyder næppe alverden.
Lars-Henrik Bech Hansen, BMS, fortalte, at han stillede op som formand for Dansk Skak Union om
der kom en kontingentstigning eller ej; men at det vil give en meget bedre start for en ny ledelse,
hvis økonomien var i orden. Lars-Henrik Bech Hansen påpegede, at når der er nervøsitet for
udmeldelser på grund af en kontingentstigning på 100 kr., kan konsekvensen af at lukke
Skakbladet blive en medlemsflugt.
Yderligere udtalte Lars-Henrik Bech Hansen: ”Skak er stadig en billig sport. Når det er sagt, er det
vigtigt et sikre, at DSU's økonomi hænger sammen på lang sigt. Det skal vi gøre via realistiske
budgetter og ikke budgettere med store underskud fremover. Skakserveren har vi brug for; men
vi har kun et år til at få vores medlemmer til at tro på den. Så der skal gang i de aktiviteter, der er
lagt op til de næste måneder. Det skal lykkes. Juniorlederne har alle sagt, at serveren skal bruges
til ungdomsturneringen og undervisning. Hvis ellers teknikken holder, tror jeg, der er en meget
bedre stemning om skakserveren næste år – vi har ikke råd til andet. De kommende måneder må
vise, om det lykkes. Vi må hjælpe hinanden med at få vores medlemmer til at bruge serveren. Vi
kan ikke spare os gennem krisen. Vi skal i fællesskab vende udviklingen, det fortjener vi. Der er
mange, der spiller skak i Danmark, dem skal vi organisere flere af. Så på vegne af den måske

14

kommende ledelse, vil jeg bede jer støtte kontingentstigningen. Vi vil gøre vores bedste for at få
økonomien til at hænge sammen og lave nogle gode aktiviteter. Der sker meget i Dansk Skak
Union i øjeblikket med nye udvalgsstrukturer, en ny ungdomspolitik er på vej, landstræner Lars Bo
Hansen kommer med en ny elitepolitik og en skakserver, der forhåbentlig er på vej til at virke. Jeg
kan ikke forstå, vi er så pessimistiske, det skal nok gå alt sammen.”
Bjørn Laursen, Evans, mente ikke, at 100 kr. på årsbasis vælter budgettet hos den menige mand,
der spiller skak. Der er forsvundet medlemmer de senere år. Men vi mister ikke så mange mere.
Turneringsaktiviteten er til gengæld steget. De aktive spiller mere end nogensinde. Så Bjørn
Laursen opfordrede til at godkende de 100 kr.
Jørgen Hvenekilde, enkeltmedlem 1. HK, bekræftede, at skak er en billig sport og fortalte om de
reaktioner, der møder ham, når han fortæller, hvor lidt det koster at spille skak. Når man samtidig
tænker på, at 2008 har bragt lønforhøjelser og skattelettelser, mente Hvenekilde at man burde gå
endnu videre.
Hvenekilde foreslog en kontingentstigning på 200 kr. Af disse skal 100 kr. øremærkes til en stærk
lukket international turnering på dansk grund. Vores bedste spillere får næste aldrig invitationer
udefra til stærke lukkede turneringer, og selv er det meget få, vi arrangerer.
I det hele taget mente Hvenekilde, at vi skal være mere synlige. For ikke så mange år siden, var
Bent Larsen på listen over de 10 bedst kendte danskere. Men DSU formåede ikke at udnytte
situationen. I Norge har de Magnus Carlsen – vi har ingen Magnus. Men det kan vi få. Giv eliten og
de unge talenter chancen, var Hvenekildes udgangsreplik.
Dirigenten satte først det mest vidtgående forslag til afstemning: Jørgen Hvenekildes forslag om
en kontingentstigning på 200 kr. Bortfaldet, da ingen stemte for.
Næstmest vidtgående forslag: Hovedbestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 100 kr. for
alle medlemsgrupper. Forslaget vedtaget med klart flertal.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 20,-.
Vedtaget uden modforslag.
6. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand (Erik Søbjerg er på valg)
Erik Søbjerg ønskede ikke at genopstille og foreslog Lars-Henrik Bech Hansen, BMS, som ny
formand. Erik Søbjerg udtrykte sin klare tillid til, at Lars-Henrik Bech Hansen kan blive en både god
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og dygtig formand for Dansk Skak Union
Lars-Henrik Bech Hansen, BMS, fortalte om sig selv, at han er 50 år, bor i Tølløse, spiller i BMS og
har været formand for 1. HK siden 1995. Derudover er han er International dommer og har
arrangeret over 20 internationale turneringer. Han været med i hovedbestyrelsen siden 1994 og
kender organisationen godt nok til at kunne lede den.
Lars-Henrik Bech Hansen vil arbejde for:
1. At vi får mere åbenhed i Unionen. Både gode og dårlige nyheder skal meldes ud, ellers opstår
der rygter.
2. At organisationen kommer til at fungere endnu bedre. Den fungerer godt nu, men der er altid
plads til forbedringer. Med en ny og spændende udvalgsstruktur, er der en masse spændende
opgaver at tage fat på.
Men hvordan går det egentlig med Dansk Skak Union? Når man besøger debatsider med mere,
kan man få det indtryk, at Unionen ligger for døden. Sådan ser Lars-Henrik Bech Hansen slet ikke
på det. Han er optimist med hensyn til fremtiden og tror, vi kan vende udviklingen.
Ude omkring i landet hos græsrødderne, er der Hovedkredse, der overvejer at slutte sig sammen,
eller samarbejde på anden vis. Lars-Henrik Bech Hansen vil ikke forstyrre dette arbejde, men
bestemt gerne støtte, hvis det ønskes.
Lars-Henrik Bech Hansen roste, at DSU er gået i gang med sit eget selvstændige ungdomsarbejde
og anbefalede, at Tom Skovgaard blev valgt ind i FU til at lede ungdomsarbejdet.
Ungdomsudvalget har en repræsentant for alle hovedkredse, og der er gang i en masse nyt. Men
ungdomsskak består jo også i Dansk Skole Skak. Lars-Henrik Bech Hansen betragter det som en
vigtig opgave at forbedre samarbejdet mellem DSU og Dansk Skole Skak. Der er nogen skår at
klinke, men der er en fælles opgave, der skal løses. Det her er vigtigt for alle parter.
Derudover vil Lars-Henrik Bech Hansen også fokusere på seniorarbejdet, kvinde- og pigeskakken.
Vi har fået lavet en fremragende aftale med Lars Bo Hansen om elitearbejdet for børn og unge.
Han skal have gode og ordentlige arbejdsbetingelser, det er der rigtig meget fremtid i.
DSU har et problem omkring ledere. Vi mangler ledere. Vi kan se, at de klubber, der har mange
dygtige ledere, dér går det godt. Vi skal blive bedre til at gøre noget godt for vores ledere. Vi skal
have en lederuddannelse op at stå, gerne i samarbejde med andre organisationer. Lars-Henrik
Bech Hansens motto er: ”Det skal være sjovt at være leder.”
Angående skakserveren udtalte Lars-Henrik Bech Hansen, at vi har et år til at vende opfattelsen af
serveren til det positive. Der er nogen tekniske ting, der skal falde på plads. Det er vigtigt for dansk
skak, at det lykkes. Lars-Henrik Bech Hansen ville ikke love guld og grønne skove, men gav udtryk
for, at det kan lykkes i fællesskab.
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Angående økonomien skal Unionen have realistiske budgetter fremover.
Lars-Henrik Bech Hansen lovede at arbejde for ovenstående, og mente dermed at kunne genvinde
respekten for DSU's arbejde fra medlemmerne.
Lars-Henrik Bech Hansen valgt med akklamation.

b. Et medlem af forretningsudvalget (Esmat Guindy er på valg)
Esmat Guindy ønskede ikke genvalg. Lars-Henrik Bech Hansen foreslog Tom Skovgaard, der ikke
kunne være til stede i Silkeborg på grund af en familiebegivenhed.
Lars-Henrik Bech Hansen anbefalede varmt Tom Skovgaard, bl.a. med ordene: ”Han er en
fremragende mand, der vil bidrage meget positivt til arbejdet i FU.”
Tom Skovgaard valgt med akklamation.

c. Et medlem af Skaknævnet (Finn Haargaard ønskede ikke genvalg)
Erik Søbjerg foreslog Peter Roesen, Varde Skakklub. Valgt med akklamation.

d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg)
Alle genvalgt med akklamation.

e. To revisorer (Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen er på valg)
Chr. M. Hansen ønskede ikke genvalg. Ole Gjelstrup genvalgt og Birger Andersen nyvalg med
akklamation.

f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)
Tom Petersen, Silkeborg valgt med akklamation.

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2010
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Erik Søbjerg, FU fortalte at Hillerød Skakklub er tæt på at sige ja til at arrangere næste år DM. Et
par forhold skal endeligt på plads; men kort efter påske kan Hovedbestyrelsen forhåbentlig tage
stilling.

9. Eventuelt
Henrik Knudsen, FU, takkede Esmat Guindy for at godt samarbejde i forretningsudvalget de sidste
fire år. Han fremhævede, at Esmat Guindy har varetaget sin opgave som sekretær på fortrinlig vis.
Hun har trådt til og styret møder med sikker hård kvindehånd og været med til at udforme en ny
ungdomspolitik. Et af de udvalg, der ikke blev nedsat i fredags, men som forhåbentlig kommer
senere, er et kvindeudvalg. Henrik Knudsen håbede, at Esmat Guindy vil sætte sig i spidsen for
dette. Henrik Knudsen overrakte forretningsudvalgets gave til Esmat Guindy, et skakmaleri fra
Carina Jørgensens hånd.
Henrik Knudsen takkede også Erik Søbjerg for arbejdet i FU. Henrik Knudsen fremhævede, at da
Erik Søbjerg kom til, var det efter en meget turbulent periode i DSU's historie. Der havde været en
uheldig episode mellem to FU-medlemmer ved OL i Skak og der var et dårligt samarbejde mellem
FU og Hovedbestyrelsen. Den situation havde Erik Søbjerg holdt øje med fra sidelinjen og sagt:
”Det kan simpelthen ikke passe.” Sammen med bl.a. Steen Juul Mortensen fik Erik Søbjerg
genopbygget FU og skabt tillid mellem HB og FU. I de 7 år, Erik Søbjerg har siddet i FU, heraf 4 år
som formand, er der sket meget i Dansk Skak Union. Henrik Knudsen mente, at når man ser tilbage
på Erik Søbjergs formandsperiode om 5 – 10 år, vil han fremstå som en visionær formand, der fik
oprettet en ny udvalgsstruktur, en ny måde at arbejde på og fik etableret skakserveren.
Til sidste takkede Henrik Knudsen for det gode personlige samarbejde med Erik Søbjerg og
overrakte Unionens afskedsgave: to gode skakbøger og en skak-DVD fra Dansk Skaksalg.
Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK, mente, det var dejligt at den nye formand var optimistisk – det
har vi brug for.
Søren Bech Hansen, Øbro, ønskede til lykke til Lars-Henrik Bech Hansen og udtrykte en forsigtig
optimisme for fremtiden. Samtidig ønskede han Erik Søbjerg velkommen i den eksklusive klub af
tidligere formænd.
Jakob Rathlev, Jetsmark, fortalte, at han i dag også repræsenterede Dansk Skole Skak. Jakob
Rathlev ville også gerne bidrage til optimisme i dansk skak, og berettede, at Dansk Skole Skak har
fået et landskontor, har ansat en generalsekretær samt tre praktikanter og fået genoplivet
pigeskak med bl.a. pige-NM. Så der er grund til optimisme. Der har der været en udvikling, hvor
DSU og Dansk Skole Skak har bevæget sig i forskellige retninger, men Jakob Rathlev
understregede, at det fremadrettede samarbejde med DSU ligger Dansk Skole Skak meget på
sinde.
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Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK, mente, at Jørgen Hvenekildes forslag om en stærk international
lukket turnering i Danmark var rigtig godt. Det kan profilere dansk skak udadtil og bør overvejes til
næste delegeretmøde.
Dirigent Steen Juul Mortensen takkede for god ro og orden, og gav det sidste ord til:
Erik Søbjerg, FU, der takkede Henrik Knudsen, René Baarup-Christensen, Lars Wisler Pedersen og
Esmat Guindy for samarbejdet, som har været en fornøjelse. Erik Søbjerg fandt de sidste 7 år
meget spændende og udviklende. Nye folk tager nu over, og Erik Søbjerg håber at få tid til at spille
lidt skak.
Delegeretmødet afsluttedes med et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.
Referent: Thomas Hauge Vestergård
Dirigent: Steen Juul Mortensen
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