
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 3. 

november 2021, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning.  
 

Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Steen Juul Mortensen, Leif Hamborg og Claus Rossen. 

 

Dagsorden: 

 

1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 25. august 2021. 

2, Meddelelser. 

3. Økonomi. 

4. Holdturneringen 2021/22. 

5. Skoleskakstævnerne 2021/22. 

6. HB-seminar og -møde den 6.-7. november 2021. 

7. Næste møde (er fastsat til onsdag d. 9. februar 2022). 

8. Eventuelt. 

 

Ad. 1. Referaterne blev godkendt. 

Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at Emil Zander, Kjellerup Skakklub var blevet nr. 2 i klassen U12 

ved DM i Ungdomsskak, og at han havde vundet G7-klasssen ved DM i Svendborg, selvom han 

kun var seedet som nr. 10. 

Ad. 3. På baggrund af dels et skøn over hovedkredsens indtægter og udgifter i den resterende del af 

året, dels allerede afholdte indtægter/udgifter havde Aksel Hansen udarbejdet en resultatopgørelse 

for 2021. Den viste et overskud på godt kr.1.500,- og en egenkapital på knapt kr. 109.000, -. 

Ad. 4. Leif Hamborg oplyste, at der deltog et 4-mandshold mere end i sidste års turnering. 

Turneringen var startet i uge 44 uden problemer; et hold manglede dog en spiller i første runde. 

Ad. 5. 43 deltagere er tilmeldt til stævne i Skive lørdag d. 6. november, der kvalificerer til DM i 

Skoleskak i Ollerup.    

Yderligere har der været afholdt et skoleskakstævne med 34 deltagere i Resen ved Struer. 

Søren Ladegaard, Kjellerup printer hovedkredsens brochure til udlevering til ikke-medlemmer ved 

skoleskakstævner. 

Ad. 6. Man gennemgik de enkelte punkter på dagsordenen til det ordinære HB-møde, hvilket gav 

anledning til at præcisere 9. hovedkreds´ opfattelse med hensyn til etableringen af et sekretariat i 

forbindelse med en aftale med en sponsor: 

a. Der skal være fuld ekstern finansiering. 

b. Ophør af sekretariatet samtidig med ophør af sponsoratet. 

-2- 



     c. Stor forsigtighed mht. at pålægge sekretariatet andre opgaver end sponsorbetjening. 

     d. Sponsor må ikke være kontroversiel. 

Til HB-seminaret var der kun udsendt to bilag til dagsordenens fem punkter; disse blev drøftet. 

Ad. 7. Der var enighed om, at det allerede fastlagte møde den 9. februar 2022 afhængig af 

omstændighederne enten kan afvikles virtuelt eller på Marievej 7 i Snejbjerg. 

Ad. 8. Intet under dette punkt. 

 

 

 

     Steen Juul Mortensen 

                                                                                                                      Sekretær   

 

  

                                                                                                                                                  

 

 

 


