
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 30. 

januar 2019, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning.  
 

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

Hamborg.  

 

Dagsorden: 

 

1.Godkendelse af referat fra mødet den 7/11 18. 

  

2. Meddelelser 

   

3. Økonomi, herunder årsregnskab 2018 og drøftelse af  

    kapitalanvendelse. 

  

4. Holdturneringen. 

   

5. Skoleskakstævnerne. 

  

  

6. HB-mødet den 3. februar 2019. 

  

  

7. Forberedelse af generalforsamlingen den 10. april 2019 

  

a. Lokalebestilling 

  

b. Forvarsel til klubberne med indkaldelse af forslag, 

                                   herunder hæderstegn og initiativpræmie 

  

c. Indkaldelse med dagsorden 

  

d. Beretning og holdturnering med præmieuddeling 

  

e. Regnskab 

  

f. Valg (Morten Fabrin og Leif Hamborg er på valg) 

  

g. Stemmesedler 

  

h. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen 

                                   om holdreglement og kapitalanvendelse. 

  

i. hæderstegn, initiativpræmie og årets junior 

  

  

8. Eventuelt.   
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9. Næste møde. 

 

Ad. 1. Referatet godkendt. 

 

Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at han i en samtale med Claus Andersen, formand for 6. hovedkreds, 

havde spurgt denne, om 6.hovedkreds var interesseret i en sammenslutning med 9.hovedkreds. 
Claus Andersen havde svaret, at man ikke var interesseret i en sammenslutning. 

 

Ad. 3. Aksel Hansen fremlagde det reviderede regnskab for 2018, der viste et overskud på  

kr.3.353,19 og en egenkapital pr. 31/12-2018 på kr. 149.102,57. 
Tilgodehavender – kontingenter og indskud – udgjorde kr. 15.572,- , men disse var alle bragt ud af 

verden dags dato. 

På baggrund af den store egenkapital, der dels ikke giver noget særligt afkast, dels langt overgår 

hovedkredsens likviditetsbehov, drøftede man ideer til anvendelse af denne. 

 

Med henblik på at øge medlemstallet foreslås følgende til generalforsamlingen: 

 

Hovedkredsen godtgør klubberne hele kontingentet (inkl. afregningen til union og 

hovedkreds) i et år fra et nyt medlems indmeldelse, hvis indmeldelsen sker i perioden 

fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020. 

 

Ovenstående gælder for personer, der ikke har været medlem af en af Unionens 

klubber i de foregående tre år. 

 
Morten Fabrin udarbejder en skitse til en pressemeddelelse, som klubberne redigerer efter de lokale 

forhold og derefter udsender til de lokale medier, ikke mindst dagblade og ugeblade og gerne i 

sammenhæng med særlige arrangementer, f.eks. ”Skakkens Dag”, gågadeskak, simultanopvisning 

eller lignende. 

 

Ad. 4. Bestyrelsen vedtog på sit møde den 7. november 2018, at man vil foreslå hovedkredsens 

generalforsamling, at spillere i vores holdturnering i samme sæson må spille holdturnering i 

division og hovedkreds for klubber i andre hovedkredse. 

Hovedkredsens bestyrelse foreslår derfor ændringer i holdturneringsreglementet således: 

Nuværende § 6 E, stk.2: 

Formanden vil ved sin underskrift attestere, at styrkelistens spillere alle er tilmeldt Dansk Skak 

Union gennem klubben, og ikke er tilmeldt turneringen (herunder andre hovedkredses 

holdturneringer eller divisionsturneringen) for en anden klub. 

Forslag til ny formulering: 

 

Styrkelistens spillere skal alle være tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og 

må ikke være tilmeldt turneringen eller divisionsturneringen for en anden klub i 9. 

hovedkreds. 
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Nuværende § 9 F:      

En ny spiller kan tidligst anvendes, når hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen. Har 

spilleren i samme sæson spillet mindst 1 holdkamp for en anden klub under Dansk Skak Union, kan 

han dog tidligst anvendes en måned efter, at hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen. 

Forslag til ny formulering: 

En ny spiller kan tidligst anvendes, når hans tilmeldelse er modtaget af 

turneringslederen. En spiller kan anvendes, selv om han i samme sæson også spiller i 

divisionsturneringen eller i den lokale holdturnering for en klub i en anden 

hovedkreds.   

Ad. 5. Skoleskakholdstævnet blev afviklet med hjælp fra Skive Skakklub 14. januar på 

Vestfjendskolen med godt 80 deltagere. 

Der spilles to enkeltmandsturneringer i henholdsvis februar og marts, 

Ad. 6. Man gennemgik dagsordenen på det kommende hovedbestyrelsesmøde i Dansk Skak Union. 

Ad. 7. Morten Fabrin tager sig af punkterne a, b og c. Morten Fabrin og Leif Hamborg tager sig af 

punkt d, mens Aksel Hansen er ansvarlig for punkt e. Steen Juul Mortensen tager sig af punkt g og 

sørger endvidere for udfærdigelse af fuldmagter til Unionens delegeretmøde. 

Med hensyn til hæderstegn og initiativpræmie opfordres hovedkredsens klubber til at fremkomme 

med forslag. 

Ad. 8. Intet under dette punkt. 

Ad. 9. Næste møde afholdes på den 10. april kl. 18.00 på Sevel Kro. 

 

     Steen Juul Mortensen 

              Sekretær 

 

 

 

 

 
 
 
 


