
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 5. 

april 2017 på Sevel Kro, Søgårdsvej 2, Sevel, 7830 Vinderup.  
 

Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Steen Juul Mortensen, Jens Lund Jensen og Jesper Dürr 

Christiansen.  

 

Desuden deltog holdturneringsleder Leif Hamborg. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 8/2 2017. 

2. Meddelelser. 

3. Økonomi. 

4. Børne – og ungdomsskak. 

5. HB-møde den 14/4 2017. 

6. HK-Generalforsamlingen 

7. Eventuelt. 

8. Næste møde. 

 

Ad. 1. Referatet godkendt. 

 

Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at Chess Team Køge IVS truer med at anlægge sag mod Dansk Skak 

Union, såfremt den nuværende udlændingeregel(max. to udlændinge) ikke ophæves. MF vurderede, 

at der var gode chancer for at sagen enten ville blive afvist eller - hvis dette ikke skete – at Unionen 

ville blive frikendt. Under alle omstændigheder var der i hovedbestyrelsen enighed om at bibeholde 

den nuværende regel. 

 

Ad. 3. Aksel Hansen fremlagde status pr. 4. april 2017, der viste en egenkapital på kr. 140.250,67 

og et resultat siden 1.januar 2017 på minus kr. 181,-. Kontingentrestance for januar kvartal udgjorde 

kr. 870, -. 

 

Ad. 4. Morten Fabrin henviste til oplæg fra Morten Sørensen; vi vil gerne forpligte ca. 4 klubber til 

at stå for de af Morten Sørensen skitserede turneringer. Vil blive taget op under hovedkredsens 

generalforsamling. MF videresender oplægget til HB. 

 

Ad. 5. Morten Fabrin oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt var udsendt bilag til mødet. MF 

havde bedt om optagelse af to yderligere punkter på dagsordenen: 1. Børne- og ungdomsskak og 2. 

inddeling af klubberne i de forskellige grupper i divisionsturneringen. 

Skakbladets fremtid ville sikkert blive et vigtigt punkt på dagsordenen; MF glædede sig over, at der 

i hovedkredsen var opbakning til fortsat udgivelse af et blad i fysisk form, men det er muligt, at det 

bliver nødvendigt med kun 4 udgivelser pr. år. 

 

Ad. 6. Man gennemgik kort nogle af punkterne på dagsordenen. Sigurd Rindom foreslås som 

dirigent. 

 

Ad. 7. Jesper Dürr Christiansen har nu stort set fået genoprettet hovedkredsens hjemmeside efter 

nedbruddet bortset fra, at der mangler bestyrelsesreferater fra august 2010 til august 2016. Der var 

enighed om, at sekretæren(SJM) anskaffer et passende antal ringbind, således  
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at referater fra alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan samles ét sted. JDC og MF ville 

begge  gennemgå deres arkiver med henblik på dette. 

 

Ad. 8. Afventer fastlæggelse af de næste hovedbestyrelsesmøder i Dansk Skak Union. 

 

 

 

 

     Steen Juul Mortensen 

              Sekretær  


