
D.S.U. 9. Hovedkreds. Generalforsamling den 2. april 2003 

Referat fra Generalforsamling den 2. april i 9. Hovedkreds under DSU i Aulum 

Tilstedeværende klubber: 

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Morsø, Skive, Skjern/Tarm, Struer, Vorgod, 

Viborg og Åskov. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra formanden. 

3. Kassereren fremlægger det revideret regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

6. Valg: 

6a : Formand. 

6b : 1 Bestyrelsesmedlem. 

6c : 2 Bestyrelsessuppleanter. 

6d : 1 Revisor. 

6e : 1 Revisorsuppleant. 

6f : Amtsrepræsentant for Ringkjøbing Amt og suppleant for denne. 

6g : Amtsrepræsentant for Viborg Amt og suppleant for denne. 

7. Eventuelt. 

1. Valg af dirigent 

Steen Juul Mortensen blev enstemmigt valgt, og startede med at fastslå at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og at der ikke var nogen indvendinger. 

2. Beretning fra formanden 

Formanden aflagde beretning. 

Se under beretningen 

Beretningen blev sat til debat. Ingen kommentarer. 



Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Regnskab. 

Kassereren aflagde det reviderede regnskab for år 2002 med en fyldestgørende redegørelse om alle poster. 

Regnskabet blev omdelt til de fremmødte og kan ses under regnskabet. 

Årets regnskab er et underskud på kr. 3.131,- 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Indkomne forslag. 

Der var to indkomne forslag. 

4A: Forslag til ændring af holdturneringsreglement 

Bestyrelsen for 9. hovedkreds foreslår, at betænkningstiden for mesterklassen bringes på niveau med 

divisionsturneringen. 

4B: Forslag til juniorturnering i 9. hovedkreds 

Følgende forslag om etablering af en juniorturnering i 9. hovedkreds ønskes behandlet på førstkommende 

generalforsamling 

Sideløbende med hovedkredsens bestående holdturnering oprettes en turnering, udelukkende for 

juniorspillere. 

Hvert hold består af fire spillere, som placeres i rækkefølge efter styrke (styrkelisten til den almindelige 

holdturnering afgør rækkefølgen. Spillernes hold-tilhørsforhold skal dog markeres). Der spilles alle mod alle, 

så vidt muligt i 8-holds grupper. Inddeling i rækker sker i den første sæson efter holdenes 

gennemsnitsrating. I hver række er der henholdsvis to op- og nedrykninger samt præmie til nummer et og 

to. 

Betænkningstid: 1 ¾ time til 40 træk + ½ time til resten. 

Spilledage: Lørdage eller søndage efter aftale mellem klubberne og TL. 

Baggrund for forslaget: Det er uhensigtsmæssigt med holdkampe på hverdagsaftner for i hvert fald de 

yngste af juniorerne, som navnlig i forbindelse med udekampe risikere at komme meget sent hjem, hvis de 

overhovedet får lov at deltage for deres forældre. Det er dog tanken i forslaget, at de juniorer, der ønsker 

det, sideløbende med juniorturneringen vil kunne deltage i den almindelige holdturnering som hidtil. 

Med venlig hilsen 

f. Skive Skakklub 

Per Nielsen 



Ad 4A) Forslaget blev vedtaget. Således at betænkningstiden i kommende holdturnering i mesterklassen er 

i alt 6 timer. 

Ad 4B) Skive skakklub, som har fremsat forslaget, fremlagde forslaget. Forslaget blev efterfølgende 

debatteret. 

Forslaget blev vedtaget med følgende tilføjelse/ændring: Turneringen spilles over 2-3 lørdage/søndage 

betænkningstiden sættes til 1 time til 30 træk samt ½ time til resten af partiet. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Kassereren orienterede om budgettet for år 2003. Budgettet blev omdelt til de fremmødte og er vedlagt i 

bilag 2. 

Bestyrelsen havde forslag til en kontingentstigning på 8 kr. pr. person pr. år. 

Forslag til budget for 2003 samt en kontingentstigning på 8kr/år/person blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg. 

6a : Per Christen genvalgt som formand. 

6b : Jan Andreasen genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

6c : Per Nielsen valgt som 1. suppleant og Jesper Lund Thomsen valgt som 2. suppleant til bestyrelsen. 

6d : Jens Noe valgt som revisor. 

6e : Keld Tindahl valgt som revisorsuppleant. 

6f : Jens Lund jensen valgt som amtsrepræsentant for Ringkjøbing Amt og Jesper Lund Thomsen som 

suppleant. 

6g : Bjarne Guldberg Hansen valgt som amtsrepræsentant for Viborg Amt og Per Nielsen som suppleant. 

7. Eventuelt. 

Intet. 

Generalforsamlingen afsluttes kl. ca. 21.00 i god ro og orden med efterfølgende kaffe. 

Referent Peter Graves. 

 

Beretning 

Generalforsamling 

9. Hovedkreds 



Onsdag d. 02.04.03 kl. 19.30 

Formandens beretning 

Medlemssituation: 

Siden sidste generalforsamling er der udmeldt 31 medlemmer, så vi i dag kan mønstre 557 spillere. 

Det er stadig fortrinsvis seniorer, der melder sig ud (og det er ikke fordi de bliver pensionister). 

Øjebliksbilledet ser sådan ud: 

363 seniorer mod 376 sidste år 

99 pensionister mod 101 sidste år 

46 børn mod 66 sidste år 

49 juniorer mod 51 sidste år 

Administration: 

De enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver kan ses i holdturneringsprogrammet. Det er faktisk de 

samme som sidste år. 

I 2002 modtog Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, DSU’s hæderstegn, og Struer skakklub fik 

initiativpræminen. 

HB: 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det sidste halve år har unionen været gennem en turbulent tid. 

Hvad der rent faktisk startede det hele, ved i nok lige så om som jeg. Derfor vil jeg ikke prøve på at gøre 

rede for det her, men meget gerne prøve at besvare spørgsmål bagefter. 

Det hele mundede ud i, at DSU fik valgt en ny (gammel) formand, Steen Juul Mortensen, på et 

ekstraordinært delegeret møde d. 21. december. 

Steen er igen på valg på det kommende delegeret møde for en periode på 2 år. Jeg anbefaler at stemme på 

ham. 

Af andre ting på dagsordenen kan nævnes forslag om kontingentstigning for alle kategorier på 40 kr. årligt. 

Fuldmagter 

Aktiviteter: 

Der har været afholdt de sædvanlige turneringer: 

Junior-hold DM på Tjele, Pokalturnering og holdturneringen. 



Juniorholdet lagde ud med at besejre en af favoritterne 1. hovedkreds, gik så lidt ned, men sluttede i den 

bedste halvdel. 

I pokalturneringens finalestævne er der nu kommet en rating grænse mellem elite og bredde. Rating 

gennemsnit 1800. Jeg håber dette kan trække flere breddehold til. 

Og nu til holdturneringen. Der har i år deltaget 48 hold, heraf 5 divisionshold og 13 5-mandshold. 

Gavekort: 400 kr. 6 stk. 2.400,00 kr. 

200 kr. 2 stk. 400,00 kr. 

500 kr. 1 stk. 500,00 kr. 

I alt 3.300,00 kr. 

400 Mester: 1. Skive 1 38,5 b.p. 14 m.p. opr 

200 2. Struer 1 36,5 b.p. 10 m.p. 

400 A: 1. Aulum 1 38,5 b.p. 14 m.p. opr. 

200 2. Herning 2 33 b.p. 10 m.p opr. 

400 B1: 1. Viborg 2 37,5 b.p. 12 m.p opr. 

400 B2: 1. Struer 3 30 b.p. 11 m.p. opr. 

400 C1: 1. Viborg 3 20,5 b.p. 8 m.p. 

400 C2. 1. Ikast 2 20,5 b.p. 10 m.p. 

Men der er jo desværre også noget der hedder nedrykkere: 

Fra 3. division rykker Holstebro 1 ned i mester. 

Fra mester rykker Lemvig 1 og Ikast 1 ned i A. 

Fra A rykker Herning 3 og Ringkøbing 2 ned i B. 

Til disse hold KOM IGEN 

Afslutning: 

Her til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmer af 9. hovedkreds for et godt år og udtrykke håbet om, at vi 

ad år igen kan bliver rigtig mange. 


