Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 8.
november 2017, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.
Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Steen Juul Mortensen, Jens Lund Jensen og Leif
Hamborg.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d.30. august 2017.
2. Meddelelser.
3. Økonomi.
4. Holdturneringen.
5. Skoleskakstævnerne.
6. HB-mødet den 12.november 2017.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.

Ad. 1. Referatet blev godkendt.
Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at han havde deltaget i Skive Skakklubs reception i anledning af
klubbens 100-års jubilæum og på hovedkredsens vegne overrakt et gavekort fra Dansk Skaksalg til
klubben.
Ad. 3. Aksel Hansen fremlagde status pr. 8. november, der viste et overskud på kr. 6.651,50 og en
egenkapital på kr. 147.083,17.
I marts 2018 udløber hovedkredsens gunstige aftale(2,75%) om indskud med Vestjysk Bank, hvor
bestyrelsen så skal træffe beslutning om den fremtidige placering af overskydende likviditet.
Ad. 4. Leif Hamborg oplyste, at 1. runde er ved at blive afviklet og at der deltager 4 spillere færre
end sidste år i holdturneringen(incl. divisionsturneringen).
De tidligere holdturneringer i 9.hovedkreds(holdopstillinger, resultater, stillinger mv.) er blevet
overført til Dansk Skak Unions server, hvor de i øjeblikket ikke kan findes!! LH vil derfor sende
filerne fra disse holdturneringer til webmaster Jesper Dürr Christiansen, således at oplysningerne
igen kan blive tilgængelige på hovedkredsens hjemmeside.
Bestyrelsen er – om nødvendigt – stadig rede til at give mulighed for, at en spiller på et hold i en
kamp samtidig kan fungere som kampleder.
Ad. 5. Der var i Hammerum og Resen blevet afholdt skoleskakstævner med henholdsvis 68 og 64
deltagere; der var blevet omdelt ”flyers” – udarbejdet og betalt af hovedkredsen – og der havde
været ledere fra klubberne i Kjellerup, Herning, Holstebro og Skive til stede. Det er på nuværende
tidspunkt ikke muligt at vurdere virkningerne af stævnerne.
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Ad. 6. Bestyrelsen:
-

støtter fortsat brug af spillende kampledere i divisionsturneringen, hvis dette er
nødvendigt
har en positiv holdning til det skitserede oplæg fra eliteudvalget, men kan ikke støtte
”store, forkromede politikker”
støtter det foreslåede reglement for Ungdoms-DM
går fortsat ind for brætpoints i Pokalturneringen

Der var endnu ikke fremkommet noget budgetforslag for 2018 fra FU´s side, og det havde ikke
været muligt at finde en formand for det nye Ungdoms-FU.
Ad. 7. Intet under dette punkt.
Ad. 8. Onsdag d. 31. januar 2018 hos Jens Lund Jensen.

Steen Juul Mortensen
Sekretær

