
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds torsdag d. 15. 

august 2019, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning.  
 

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

 

Afbud: Jens Lund Jensen. 

 

Dagsorden: 

 

1.Godkendelse af referater fra møderne 10. april 2019. 

  

2. Meddelelser. 

   

3. Økonomi. 

  

4. Lokal medlemskampagne. 

   

5. Sæsonen 2019/20. 

 

a. Holdturneringen: Mesterrækken spiller 27/10, 17/11, 1/12, 12/1, 26/1, 23/2 og 8/3 som 1. og 2. 

division. A-, B- og C-rækken spiller de følgende hverdage 

 

b. Generalforsamlingen foreslås afholdt den 1. april 2020. 

 

c. Pokalstævne. 

 

6. Samarbejdet med skoleskakken lokalt. 

  

7. HB-møde søndag den 25, august 2019. Leif Hamborg møder for hovedkredsen. 

 

8. Bestyrelsesmøder i sæsonen 2019/20. Der foreslås onsdag d.30/10, torsdag d. 6/2 og onsdag  

d. 1/4. 

 

9. Eventuelt. 

      

Ad. 1. Referaterne godkendt. 
 

Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at ELO-afgiften for alle-mod-alle turneringer af FIDE vil blive 

beregnet som for Schweizerturneringer. Det vil betyde en væsentlig besparelse for unionen. Der 

blev udtalt anerkendelse af unionsformand Poul Jacobsens indsats i den forbindelse. 
 

Morten Fabrin er i forbindelse med sin flytning til København skiftet fra Skive Skakklub til 

Skakforeningen Odysseus; Morten Fabrin bevarer sit B-medlemskab af Viborg Skakklub. 

 

Leif Hamborg oplyste, at både Viborg Skakklub og Holstebro Skakklub har fået nyt spillested, og at 

Morsø Skakklub har fået genetableret sin hjemmeside. 
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Ad. 3. Aksel Hansen oplyste, at resultatet i indeværende år udgjorde kr. 1.568, -. Der er ingen 

restancer, 

 

Ad. 4. Morten Fabrin havde som aftalt sendt en skitse til en pressemeddelelse til klubberne i foråret; 

denne var blevet gentaget i august. 
 

Ad. 5. De under punkt a og b nævnte datoer blev taget til efterretning. 

 

Pokalstævnet afvikles 22. marts 2020 i Herning. 

 

Leif Hamborg udsender invitation til holdturneringen i næste uge med sidste tilmelding den 22. 

september. Det vil måske blive svært at få 8 hold i Mesterrækken i den kommende sæson. 

 

Ad. 6. Der foreligger en foreløbig plan for skoleskakstævner i den kommende sæson; Morten 

Fabrin vil kontakte relevante klubber, når endelig plan foreligger. 
 

Ad. 7. Man gennemgik det kommende HB-mødes dagsorden og drøftede særligt følgende: 
 

Man drøftede den alvorlige situation Chess House i Aarhus er havnet i, efter at formanden har 

begået underslæb over for foreningen. 

 

Man blev enige om følgende: 

 

9. HK kan acceptere, at DSU låner foreningen op til 60.000 kr. rentefrit til afvikling på op til 5 år, 

mod at foreningens bestyrelsesmedlemmer påtager sig personlig og solidarisk hæftelse for lånet. 

  

9. HK er endvidere villig til selv at yde Chess House et rentefrit lån på 10.000 kr. til afvikling på op 

til 5 år, mod at foreningens bestyrelsesmedlemmer påtager sig personlig og solidarisk hæftelse for 

lånet, alt på betingelse af at 6. hovedkreds yder et lån til Chess House på mindst det dobbelte. 

  

Eventuelle yderligere nødvendige likvide midler må Chess House søge at finde blandt sine medlem-

mer, brugerklubber og andre. 

 

Endvidere drøftede man eventuelle ændringer af eksklusionsbestemmelserne i Dansk Skak Unions 

love, således at der bliver mulighed for, at andre organer (Hovedbestyrelsen) end delegeretmødet 

kan træffe afgørelse om eksklusion. En afgørelse om eksklusion skal dog kunne indbringes for 

delegeretmødet, men uden opsættende virkning, dvs. at afgørelsen er gældende, indtil 

delegeretmødets afgørelse foreligger.  

Bestyrelsen vil kunne gå ind for en sådan ændring. 

Ad. 8. De foreslåede datoer blev vedtaget. 
 

Ad. 9. Intet under dette punkt.      

     Steen Juul Mortensen 

              Sekretær 


