
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag den 22. 
august 2018 på Sundevej 11, 7884 Fur. 

Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen og Leif Hamborg 

Afbud: Jens Lund Jensen og Steen Juul Mortensen 

 

Dagsorden: 

1)Godkendelse af referat fra møderne den 21/3 2018. 

2)Meddelelser 

3)Økonomi 

4)Sæsonen 2018/19 

a)Holdturneringen. M spiller 28/10, 18/11, 9/12, 13/1, 27/1, 24/2 og 10/3 og øvrige rækker   
ugerne derefter. 

                             b)Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 10/4 2019 (11 dage før påskedag) 

                             c)Pokalstævnet 

5)Klubbernes samarbejde med skoleskakken 

6)HB-møde søndag den 26/8 18.  

7)Bestyrelsesmøder i sæsonen 2018/19. 

Onsdagene den 7/11 18 samt 30/1 19 og 10/4 19 foreslås. 

8)Eventuelt 

 

Ad 1) Referaterne blev godkendt. Det bemærkedes, at de endnu ikke er kommet på hjemmesiden. 

 

Ad 2) Morten Fabrin meddelte, at de bestilte ure og kasser fra FIDE-projektet den 11.-14. august 2018 er 
uddelt til de 7 klubber, der har bestilt materiel. Alle ure og kasser er forinden på etiketter blevet forsynet 
med klubnavn og teksten ”Supplied for FIDE development. Må ikke videresælges”. 

Leif Hamborg oplyste, at efter Jens Chr. Vangsgaards dødsfald er Torben Laursen konstitueret som formand 
for THY Skakklub med Finn Munk Andersen som næstformand og Jens Grud Sørensen som kasserer.   

 

Ad 3)Aksel Hansen uddelte oversigter, hvoraf det bl.a. fremgår, at pr. dato er overskuddet i 2018 på 3.690,09 
kr. og egenkapitalen 149.439,47 kr. Perioden for højrentekontoen (2,75%) er udløbet, og kassereren blev 
bemyndiget til at finde et forslag til investering af op til 130.000 kr. i sikre papirer.    

 



 

Ad 4) Leif Hamborg oplyste, at han planlægger holdkampsæsonen 2018/19 som i foregående sæson. En af 
de kommende dage udsender han invitation til klubberne med svarfrist, der udløber den 30/9. Med hensyn 
til opdelingen mellem B- og C-rækken besluttedes det at bruge ratingen pr. 30/9 som grundlag. De nævnte 
spilledage blev godkendt, og turneringskomiteen er uændret. Det er endnu ikke helt afklaret, om Ringkøbing 
kan stille op i Mesterrækken. I alle tvivlstilfælde, herunder ved eventuel overfyldning i A-rækken sender Leif 
Hamborg begrundet forslag om løsning til resten af bestyrelsen. Eventuelle ønsker om fælleshold mellem 
flere klubber kan ikke imødekommes for førstkommende sæson, men kan eventuelt komme på tale senere, 
hvis det administrativt lader sig gøre. 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 10. april 2019. 

Tidspunktet for pokalstævnet drøftedes. Påsken og dermed pinsen falder meget sent i 2019, og søndagene 
5/5 og 12/5 ligger efter flere klubbers sæsonafslutning. Eventuelt kan man bruge 31/3 eller 7/4. Morten 
Fabrin anmoder Jens Lund Jensen om forslag til dato. 

 

Ad 5) Skoleskakken har oplyst, at sæsonens 5 stævner afholdes 6/10 i Hammerum, 3/11 i Ramme, uge 3 i 
Vestfjends, 2/2 på Margrethe Reedtzskolen eller i Resen (ved Struer) og 2/3 i Videbæk eller Øster Jølby. 
Nærmere oplysninger forventes at foreligge kort efter den 12. september, og Morten Fabrin vil derefter 
kontakte de relevante skakklubber om bistand til stævnerne. Morten Fabrin tilretter filteksten til sidste 
sæsons pjece, som Leif Hamborg redigerer færdig og sørger for trykning af. 

 

Ad 6) Morten Fabrin nævnte i tilknytning til Forretningsudvalgets beretning, at han den 29. juni 2018 
udsendte en sommerhilsen til klubformændene med opfordring til ved sæsonstarten at iværksætte initiativer 
med henblik på rekruttering af nye medlemmer. 

Der var enighed om, at det var vanskeligt uden tilknyttede bemærkninger at gennemskue budgetforslaget 
for 2019, ligesom der savnedes aktuelle oplysninger om unionens økonomi. Begge dele måtte formentlig 
tilskrives, at unionens kassererpost p.t. ikke er besat. Man må afvente orienteringen på HB-mødet.  

Hovedkredsen kan tilslutte sig forslaget fra 2. hovedkreds om, at en spillers deltagelse i en 
hovedkredsturnering (heller ikke for en anden klub) ikke skal være til hinder for at spille på et divisionshold. 
Det er herefter op til de enkelte hovedkredse, om de i deres reglementer vil tillade deltagelse af spillere, der 
også spiller for en anden klub i division eller hovedkreds.   

Hovedkredsen kan tilslutte sig forslaget fra 6. hovedkreds om at indføre brugerbetaling for elorating af 
turneringerne, således at det er de enkelte arrangører og ikke unionen, der skal afholde de betydelige beløb, 
det drejer sig om. 

Hovedkredsen kan ikke tilslutte sig forslaget fra 6. hovedkreds om at afskaffe hurtigskak- og lynskakratingen. 

Hovedkredsen kan tilslutte sig forslaget fra 6. hovedkreds om, at Eliteudvalget skal fremkomme med en 
redegørelse for, hvori konflikten mellem unionen og flere elitespillere består, og hvorledes elitepolitikken 
udmøntes mv. En skriftlig redegørelse til forelæggelse på HB-mødet i november vil være ønskelig.  

 



Ad 7) Onsdagene den 7/11 18 samt 30/1 19 og 10/4 19 blev vedtaget som kommende mødedatoer. 

 

Ad 8) Intet. 

 

Morten Fabrin, referent 


