
D.S.U. 9. Hovedkreds. 

Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. 

Tilstedeværende klubber: 

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, 

Vorgod og Åskov. 

Ikke tilstedeværende klubber: 

Morsø, Lemvig, Nordthy, NØS, Vestsalling, Vinderup, Skjern/Tarm, Sydthy 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formanden 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

4a: Forslag til vedtægtsændringer (bestyrelsen) 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

5a: Forslag om kontingentstigning på 4 kr. (bestyrelsen) 

6. Valg 

6a: Formand (Per Christensen ønsker at trække sig af helbredsmæssige årsager) 

6b: Kasserer 

6c: 1 bestyrelsesmedlem 

6d: 2 bestyrelsessuppleanter 

6e: 1 revisor 

6f: 1 revisorsuppleant 

6g: Amtsrepræsentant for Ringkjøbing Amt og suppleant for denne 

6h: Amtsrepræsentant for Viborg Amt og suppleant for denne 

(Hvis forslag til vedtægtsændringer bliver vedtaget, bliver valget som skitseret i 

forslaget, se punkt 4) 



7. Eventuelt 

-------------------------- 

Per Christensen bød velkommen til årets generalforsamling 

Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer som er bortgået i det forgangne år. 

1. Valg af dirigent 

Jørn Sloth blev enstemmigt valgt, og startede med at fastslå at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og at der ikke var nogen indvendinger. 

2. Formandens beretning 

Dette bliver min sidste beretning på generalforsamlingen. 

Den sygdom jeg fik konstateret for et år siden, vil ikke gå i sig selv igen og behandlingen hjælper 

åbenbart ikke. Dette bevirker, at jeg bliver for hurtig træt og dermed ikke når at få lavet alt det 

arbejde, der følger med de jobs jeg har påtaget mig i hovedkredsen. Dette går jo ikke. 

Derfor beslutningen om at jeg trækker mig tilbage som formand i aften, selv om jeg ikke ordinært 

er på valg. 

Selv om der bliver stor udskiftning i bestyrelsen, er jeg fuld af fortrøstning til, at den nye 

bestyrelse kan og vil arbejde for hovedkredsens bedste og måske endda skaffe flere medlemmer. 

Det sidste er sagt, fordi det ikke ser for godt ud rent medlemsmæssigt. Pr. dags dato er der 527 

medlemmer i hovedkredsen. De er fordelt på følgende kategorier: 

Sen. 355 

Pen. 90 

Børn. 42 

Jun. 40 

Sammenlignet med medlemstallet for et år siden, er det en samlet tilbagegang på 30 medlemmer 

nogenlunde jævnt fordelt på de fire grupper. 

Hvis vi skal have lidt nostalgi med i billedet, havde vi i 2001 619 medlemmer, i 2002 594, i 2003 

557 og altså i år 527. Det er en tilbagegang i løbet af tre år på 92 medlemmer. Da jeg blev 



formand for 11 år siden, var der over 800. 

Dette kan mærkes hårdt på kontingentindtægt, på koordinerede turneringer rundt om i klubberne 

og på holdturneringen. 

Inden for det sidste år er der desværre også nedlagt 2 skakklubber i hovedkredsen, nemlig 

Thyholm og Sydthy. 

Der bliver nok at tage fat på. Bestyrelsen besluttede ved starten af den lige overståede sæson at 

nedlægge resultatbladet efter hver runde i holdturneringen og lade resultatformidling 

udelukkende foregå via hovedkredsens hjemmeside. Jeg håber, dette er blevet nogenlunde vel 

modtaget i klubberne. Men det kan stadig blive bedre. 

Der mangler også stadig noget i nyhedsformidling fra bestyrelse til klub. Jeg personlig er dog af 

den opfattelse, at nogle meddelelser bør sendes med det nogle kalder sneglepost. Lad os ikke 

kaste os fuldstændig i computerens magt. Vi er dog stadig nogle, der ikke helt har styr på 

elektronikken. 

Ved brev og telefon er man sikker på, at folk ser og hører det de skal. 

I det seneste år er jeg mange gange blevet spurgt, om holdturneringen skal rates. Dette spørgsmål 

overlader jeg trygt til den nye bestyrelse. 

Sidste år tildelte vi DSUs initiativpræmie til Morsø Skakklub pga. deres arrangement af 

stormesterturneringen 2002. 

Samtidig var den øvrige bestyrelse så venlig at tildele mig hæderstegnet. 

På unionens delegeretmøde førstkommende Påskesøndag vil der blive stillet forslag om en 

kontingentstigning på 80 kr. årlig. Dette tal fremkommer ved 40 kr. indvarslet allerede sidste år. 

Derudover 25 kr. til dækning af Postdanmarks portoforhøjelse på foreningsblade. De sidste 25. 

kr. var nok noget i retning af en ” hovsaløsning ” fra nogle HB – medlemmers side til at dække 

uforudsete udgifter, så der måske kan undgås en stigning næste år. 

Erik Mouridsen ønsker ikke at fortsætte i FU, derfor opstilles Morten Rasmussen, Skanderborg i 

stedet. 



Hvis I vil have indflydelse på disse ting og ikke kommer til Køge i Påsken, skal der udstedes en 

fuldmagt. Denne kan gives til hvilken som helst person i klubben eller udenfor. Der ligger 

fortrykte fuldmagter her til afbenyttelse. Man må have fuldmagter op til 2 % af unionens samlede 

medlemsskare. 

Så synes jeg, vi skal komme over til hovedkredsens skaklige aktiviteter. 

I starten af oktober 2003 deltog vi i junior – hold DM på Tjele. Der deltager 8 spillere på hvert 

hold, og hver hovedkreds må møde med 1 hold. Det blev til en hæderlig placering som nummer 

5. Det svarer til holdets gennemsnitsrating sammenlignet med de øvrige hold. 

I søndags blev årets pokalstævne afviklet. Elitegruppen blev vundet af Kjellerup med Herning på 

andenpladsen. 

Breddegruppen blev vundet af Struer med Herning på andenpladsen. 

Juniorgruppen blev vundet af Struer med Kjellerup på andenpladsen. 

Alle 6 hold kan deltage i finalestævnet Pinsedag på Hotel Nyborg Strand. 

Holdturneringen er også færdigspillet. Her deltog 45 hold, heraf de 7 i den nye juniorrække. 

Udover disse hold var der 5 divisionshold. 

Præmierne er som de plejer., nemlig gavekort til Dansk skak Salg. En førsteplads giver 400 kr. I 

de grupper hvor der er 8 hold, er der også en andenpræmie på 200 kr. 

Alle gruppevindere på nær C og juniorrækken rykker automatisk op. I A rykker nr. 2 også op. 

Mester: 1.Holstebro 1 41½ oprykker 

2.Struer 1 40½ 

A: 1.Lemvig 1 38 oprykker 

2.Holstebro 2 34 oprykker 

B1: 1.Skive 2 37½ oprykker 

B2: 1.Herning 3 33 oprykker 

C: 1.Aulum 2 25 

2.Vorgod 2 20½ 



Junior: 1.Struer A 22 

Derudover vil jeg nævne, at Viborg 1 rykkede op i 2. division. 

Tilbage er der kun for mig at sige tak til hovedkreds, klubber og medlemmer for de år jeg har fået 

lov til at være formand. 

Beretningen sat til debat: 

Resultatformidling via internettet 

Henning Pedersen, Ikast spurgte til om ikke resultatbladet ikke kunne tilsendes i almindelig 

brevform og ikke udelukkende formidling på internettet. 

Peter Graves svarede at det ikke var planen, at formidlingen via internettet er kommet for at 

blive. 

Aksel Hansen tilføjede at det dog var op til den kommende bestyrelse at beslutte, hvorledes 

formidlingen skal foregå. 

Keld Tindal, Holstebro synes det er ok med e-mail/internet, dog ønskes det stadig at der benyttes 

almindelig breve. 

Aksel Hansen kunne tilføje at på sidste generalforsamling, blev de fremmødte spurgt om de 

havde e-mail/internet, hvilket alle havde. 

Peter Graves, bemærkede at divisionsturneringen kører udelukkende via internettet, så burde 9 

HK også, dog lavere niveau, kunne anvende dette medie. 

Åskov Skakklub foreslog at fx det sidste resultatblad blev sendt pr. alm. post. 

Medlemsfremmende aktiviteter 

Poul Søndergaard, Viborg spurgte til hvad resultatet var da den spøgeskemaundersøgelse, som 

blev lavet i det forgangne år vedr. medlemsfremmende aktiviteter. 

Per Christensen svarede, at der kun var indkommet 8 besvarelser, hvilket var for få til at lave 

noget ud fra. 

Juniorholdturnering 

Claus Støvring, Skive ønskede at der til den kommende sæson blev opstrammet på 



juniorholdturneringen. Han var utilfreds med, at der i løbet af turneringen blev sat 

spørgsmålstegn til betænkningstiden og at der blev meldt afbud aftenen før en kamp. 

Jan Andreasen svarede at en opstramning er diskuteret og dette gælder spilledatoer og 

betænkningstiden og dette indarbejdes i holdturneringsprogrammet. 

Poul Søndergaard, Viborg gjorde opmærksom på at juniorerne ikke er nær så disciplinerede som 

voksne mht. aftale om tidspunkter. 

Chr. Ertbjerg, Aulum fortalte at Skoleskakken har en kalender som går 1 år frem, så denne kan 

bruges når der skal findes spilledatoer. 

Claus Støvring, Skive mener ikke det er svært at fastholde juniorerne, hvis de får at vide at 

juniorholdturneringen er en seriøs turnering. 

Beregningen blev herefter godkendt. 

3. Regnskab 

Kassereren kom med en fyldestgørende redegørelse om alle poster. 

Årets regnskab viste et underskud på 976 kr. 

Indtægter : 163.471 kr. 

Udgifter : 164.447 kr. 

Årets resultat : -976 kr. 

Egenkapital pr. 31.12.2003: 24.031 kr. 

Uddybende bemærkninger til posten ”Junior – DM for hold” under udgifter. Dette er en udgift til 

en udligningsordning, da Junior DM spilles på Tjele Efterskole. 

Regnskabet blev godkendt. 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

4. Indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af vedtægterne, 

som i sin enkelthed går ud på, at bestyrelsen skæres ned fra 6 til 5 personer, idet 

amtsrepræsentanterne for hhv. Ringkjøbing og Viborg Amter ikke automatisk har en plads i 



bestyrelsen. 

Forslag til vedtægtsændringer er fremsendt sammen med indkaldelsen. Ændringerne blev 

gennemgået af Peter Graves. 

Flere at de fremmødte klubber tilkendegav at de støttede forslaget. 

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning. Resultat: 437 for, 0 imod, 0 blanke. 

Forslaget blev vedtaget. 

Det bemærkes at vedtagelsen af forslaget har indflydelse på valgene. Valgene under punkt 6 er 

foretaget iht. de nye vedtægter. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Kassereren fremlagde driftsbudgettet for 2004. 

Indtægter : 170.000 kr. 

Udgifter : 168.400 kr. 

Budgetteret resultat : 1.600 kr. 

Dette er baseret på en kontingentstigning på 4 kr. for alle kategorier. 

Bestyrelsen foreslår derfor at kontingentet sættes op med 4 kr./år. 

Budgettet og kontingentstigningen blev godkendt. 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

6. Valg. 

6a. Valg af formand 

Dette er et ekstraordinært valg, da Per Christensen ønskede at træde tilbage af 

helbredsmæssige årsager. Morten Fabrin blev valgt. Inden valget præsenterede Morten sig 

selv. 

6b. Valg af kasserer 

Ingen valgt, punktet udsat til ekstraordinær generalforsamling. Aksel Hansen er fungerende 

kasserer. 

6c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemer 



Jens Lund Jensen blev valgt. 

Claus Støvrning blev valgt. 

6d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Per Nielsen blev valgt til 1. suppleant 

Jesper Lund Thomsen blev genvalgt til 2. suppleant. 

6e. Valg af 1 revisor 

Ingen valgt, punktet udsat til ekstraordinær generalforsamling. 

6f. Valg af 1 revisorsuppleant 

Ingen valgt, punktet udsat til ekstraordinær generalforsamling. 

Den nye bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling 

7. Eventuelt. 

Fra de tilstedeværende klubber blev der udtrykt en stor tak til Per Christensen for hans indsats 

som formand gennem de sidste 11 år. Per takkede for de pæne ord. 

Per Nielsen, Skive efterlyste tilbud om koordinerede turneringer på fredage og weekender. Dette 

af hensyn til juniorerne, hvor det er mest optimalt pga. de sene spilletider på hverdage. Emnet 

blev efterfølgende debatteret og det ses gerne at der kommer noget nytænkning på området. 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 22.00 i god ro og orden med efterfølgende kaffe og brød. 

Referent den 18. april 2004. 

Peter Graves 


