
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d.31. 

januar 2018, 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 den 8/11 2017. 

 

2. Meddelelser. 

 

3. Økonomi, herunder regnskab 2017. 

 

4. Holdturneringen.  

 

5. Ungdomsskak. 

 

6. HB-møde den 4/2 2018.  

 

7. Forberedelse af generalforsamling onsdag d. 21/3 2018 

a) Bestilling af lokaler 

b) Forhåndsvarsel til klubberne med indkaldelse af forslag til hæderstegn og 

initiativpræmie 

c) Indkaldelse med dagsorden 

d) Beretning om holdturnering med præmieuddeling 

e) Regnskab 

f) Valg. På valg til er til bestyrelsen kasserer Aksel Hansen , Jens Lund Jensen og Steen 

Juul Mortensen samt revisor Lars Agger, bestyrelsessuppleanter Jesper Lund Thomsen 

og Preben Albertsen samt revisorsuppleant Søren Ejdum 

g) Stemmesedler 

h) Indkomne forslag 

i) Hæderstegn, initiativpræmie og årets junior 

  

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste møde(onsdag den 21/3 2018) 

 

Ad. 1. Referatet blev godkendt. 

 

 



-2- 

 

Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at der pr.1/1 2018 var sket 15 udmeldelser i hovedkredsens klubber, 

mens der kun var registreret 3 indmeldelser. 

Aksel Hansen oplyste, at det pr.mail vedtagne instruktørtilskud til Skive Skakklub var blevet 

udbetalt fra såvel hovedkredsen som Dansk Skak Union. 

Ad. 3. Aksel Hansen fremlagde det reviderede regnskab for 2017, der viste et overskud på kr. 

5.317,71 og en egenkapital på kr. 145.749,38 samt ingen kontingentrestancer pr. 31/12 2017. 

Aksel Hansen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen skal overveje placeringen af hovedkredsens 

formue, når ”Højrentekontoen” hos VestjyskBANK udløber i løbet af foråret 2018. 

Aksel Hansen vil som sædvanlig gennemgå regnskabet i detaljer på generalforsamlingen den 21/3 

2018. 

Ad 4. Leif Hamborg oplyste, at der i 4 kampe havde manglet en enkelt spiller. Desuden havde der 

været et tilfælde af forkert holdopstilling, og en kamp var blevet udsat. Ellers var alt forløbet 

planmæssigt. 

Ad. 5. Midt i januar var der blevet afholdt skoleskakholdmesterskab i Mønsted med omkring 100 

deltagere, hvilket havde givet anledning til en stor artikel i Dagbladet Lemvig/Struer. 

Ad. 6. Bestyrelsen er af den opfattelse, at Unionens hovedbestyrelse ved fastlæggelsen af 

divisionsturneringsplanen ikke skal tage hensyn til Bundesligaen, skal undgå uge 7 og 8 samt evt. 

bruge 30-31/3 2019. 

Bestyrelsen er principielt enig med divisionsturneringsudvalget, der vil udfase brugen af spillende 

kampledere, men i den nuværende medlems- og ledelsessituation i klubberne er det desværre 

nødvendigt fortsat at have denne mulighed. 

Et forslag fra 8.Hovedkreds om at opsige sponsoraftalen Skakligaen med Xtracon, da Xtracon 

samtidig er sponsor for Køge Skakklub gav anledning til en del debat. Et flertal i bestyrelsen er af 

den opfattelse, at der for tiden ikke er en interessekonflikt mellem de to sponsorater, hvorfor 

skakligaen fortsat kan sponsoreres af Xtracon. 

Bestyrelsen kunne støtte nedsættelsen af et sponsorudvalg i Dansk Skak Union. 

Rune Friborg havde fremsat en plan for at øge medlemstallet i DSU, hvis strategi bestod af 

- Promoveringsvideoer 

- Stormestervideoer, der er eksklusive for DSU 

- Lokale arrangementer 

- To store ”flagskibsarrangementer” 

- Grafisk stil og sammenhængskraft 

- Omtale af DSU i medierne 

- Vidensproduktion til fremtidigt brug 

Omkostningerne var anslået ca. 560.000, - kr. 
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Bestyrelsen er yderst skeptisk over for forslaget, hvis positive virkninger blev anset for alt for 

usikre. 

Ad. 7. Morten Fabrin har ansvar for punkterne a, b, c og d, idet Leif Hamborg også har ansvar for 

sidste punkt. 

AH klarer punkt e, og under punkt f foreslår bestyrelsen genvalg over hele linjen. 

SJM udfærdiger stemmesedler og fuldmagter til delegeretmødet i Dansk Skak Union. 

Morten Fabrin opfordrer klubberne til at fremkomme med forslag til hæderstegn og 

initiativpræmier. 

Ad. 8. Intet under dette punkt. 

Ad. 9. Onsdag d. 21/3 2018. 

 

 

     Steen Juul Mortensen 

             Sekretær 

  

 

 

 


