Referat
Af den ekstraordinære generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds på
Hotel Vinderup onsdag den 19. maj 2010
Formanden, Morten Fabrin, bød velkommen. Herefter tog man fat på selve generalforsamlingen,
der blev afholdt efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering af formanden
3. Valg
a) Af formand
b) Af kasserer
c) Af to bestyrelsesmedlemmer
d) Af to suppleanter til bestyrelsen
e) Af revisor
f) Af revisorsuppleant
4. Eventuelt
1) Kjeld Merstrand, Viborg Skakklub, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2) Morten Fabrin, Viborg Skakklub, gav en kort orientering om forløbet omkring de
kuldsejlede fusionsplaner mellem 9. hovedkreds og 6. hovedkreds. Han vurderede, at
sammenlægningstanken næppe er skrinlagt, men at den sandsynligvis skal have tid til at
modnes.
Knud Erik Pedersen, Ringkøbing Skakklub, spurgte til Viborg Skakklubs position, set i lyset
af, at Morten Fabrin på den ordinære generalforsamling i 2009 sagde, at han ville arbejde for
at få Viborg Skakklub optaget i 6. hovedkreds, hvis fusionsplanerne kuldsejlede. Hertil
svarede Morten Fabrin, at han havde ment, at han ville føle sit fritstillet til at søge Viborg
optaget i 6. hovedkreds, hvis han ikke kunne formå at få baglandet i 9. hovedkreds til at
bakke op bag en fusion. Da det imidlertid viste sig, at 9. hovedkreds bakkede fusionen
enstemmigt op, mens fusionen faldt i 6. hovedkreds, havde han ikke længere følt trang til at
få Viborg Skakklub flyttet over i 6. hovedkreds. Viborg Skakklubs formand, Kjeld
Merstrand sagde supplerende, at man i klubben på et bestyrelsesmøde var enig om at bakke
op om 9. hovedkreds.
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, spurgte til sammensætningen af bestyrelsen i 6.
hovedkreds efter den ekstraordinære generalforsamling der. Morten Fabrin oplyste hertil, at
Aage Olsen, Randers, stadig var formand, at Tom Petersen, Silkeborg, stadig var kasserer,
og at bl.a. Claus Andersen, Rokaden, og Johnny Sparvang, Aros, var blevet valgt til
bestyrelsen.
3) Valgene
a) Erik Søbjerg, Herning Skakklub, blev enstemmigt valgt til 2011. Erik Søbjerg sagde
i forbindelse med sin tiltræden, at han finder 9. hovedkreds veldrevet med de faste
aktiviteter og ikke forestiller sig store, nye initiativer. Han sagde videre, at han
synes, hovedkredsen fortsat skal arbejde på en fusion med 6. hovedkreds.
b) Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev genvalgt til 2012.

c) Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, blev genvalgt til 2012. Steen Juul Mortensen,
Randers Skakklub (B-medlem af Herning Skakklub) blev valgt til 2012 i stedet for
Per Nielsen, Skive Skakklub. Valget af Steen Juul Mortensen kom efter en længere
debat, rejst af Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, om, hvorvidt Steen Juul
Mortensen var valgbar, da han er A-medlem af en klub i en anden hovedkreds og
”kun” B-medlem af en klub i 9. hovedkreds . Der var generel opbakning om valget,
og dirigenten konkluderede, at intet i vedtægterne direkte hindrer, at man er valgbar,
selv om man er A-medlem af en klub i en anden hovedkreds.
d) Jesper Lund Thomsen, Vorgod Skakklub, (1. suppleant) og Askov Hove, Vorgod
Skakklub (2. suppleant), blev genvalgt.
e) Lars Agger, Skive Skakklub, blev genvalgt.
f) Søren Ejdum, Viborg Skakklub, blev genvalgt.
4) Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, gjorde sig til talsmand for, at Niels Madsen ikke kan
sidde i hovedkredsens bestyrelse, når han ikke længere er medlem af Dansk Skak Union.
Hertil sagde Morten Fabrin, at det formelt set er problematisk, men at han ikke opfattede det
som et alvorligt problem, og at bestyrelsen i øvrigt var glad for det arbejde, Niels Madsen
udfører som juniorleder. Dirigenten henviste herefter spørgsmålet til drøftelse i den nye
bestyrelse.
Knud Erik Pedersen, Ringkøbing Skakklub, spurgte, hvem der skal være turneringsleder for
holdturneringen i den kommende sæson. Hertil svarede Morten Fabrin, at han har tilbudt at
fortsætte på posten, men at det er bestyrelsen, der udpeger holdturneringslederen.
Jens Lund Jensen takkede den afgående formand, Morten Fabrin, for seks års dygtigt,
grundigt og engageret arbejde på posten og overrakte ham en erkendtlighed. En sådan
modtog også den afgående sekretær, Per Nielsen.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, før Morten Fabrin til allersidst takkede
den øvrige bestyrelse og klubformændene for sin tid som formand, idet han dog bemærkede,
at hans formandsperiode først udløber den 30. juni 2010.
Generalforsamlingen havde i alt 17 deltagere, idet Morsø, Aulum, Herning, Holstebro,
Kjellerup, Ringkøbing, Skive og Viborg skakklubber var mødt op og havde stemmeret. I alt
var der repræsentanter for 266 af hovedkredsens medlemmer. Desuden var Vorgod
Skakklub mødt, dog uden formand eller fuldmagt.
Referent: Per Nielsen

