Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 29/3 2006 på Aktivitetscenteret, Holstebro

Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. Af kasserer
b. Af to bestyrelsesmedlemmer
c. Af to bestyrelsessuppleanter
d. Af revisor
e. Af revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forsamlingen rejste sig og mindedes Harald Munk Olesen, Thy, Peder Søren Bang, Vorgod og Leif Stokholm,
Lemvig, der var afgået ved døden i det forløbne år.
1. Jens Grud Sørensen, Thy Skakklub, blev valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen vistnok var
lovligt indvarslet, og at der i hvert fald ikke var indvendinger mod lovligheden. Formanden, Morten
Fabrin, beklagede, at regnskabet ikke var færdigrevideret tids nok til at blive sendt ud sammen med
indkaldelsen. Det reviderede regnskab blev dog sendt ud efterfølgende – inden
generalforsamlingen.
2. Morten Fabrin aflagde beretningen, der er tilgængelig andetsteds. I den efterfølgende debat sagde
Bjarne G. Hansen, Morsø Skakklub, at det er generende, at DSU og 9. hovedkreds sender meget
vigtige meddelelser ud via edb. Han efterlyste en måde, hvorpå det kan gøres nemmere at få
materiale sendt ud skriftligt. Hertil svarede Fabrin, at det i flere hovedkredse er obligatorisk, at
klubberne har en email-adresse. Holdresultaterne på tryk er blevet sparet væk, og man vender
næppe tilbage til brevene. Det nuværende system med, at man kan få skriftligt materiale sendt ud
ved at henvende sig til ratingkartoteksfører Bjørn Laursen fandt Fabrin ikke kunne blive meget

lettere. Efter yderligere indlæg i debatten om elektronisk post blev beretningen godkendt uden
stemmer imod.
3. Regnskabet, der ligesom formandsberetningen er tilgængeligt for klubberne blandt andet via
hovedkredsens hjemmeside, blev godkendt uden bemærkninger.
4. Bestyrelsen havde foreslået en ændring i hovedkredsens vedtægter i anledning af amternes
nedlæggelse pr. 1. januar 2007. Forslaget gik ud på at ændre i §1 og §3, så der, hvor der står
Ringkjøbing og Viborg amter, indføjes de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter. Forslaget blev
vedtaget. Der var ikke indkommet andre, rettidige forslag.
5. Budgettet blev vedtaget. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.
6. Valg
a. På valg var Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, som ikke modtog genvalg. I stedet blev
Freddy Nikkelborg, Vinderup Skakklub, på bestyrelsens forslag valgt uden modkandidater.
Freddy Nikkelborg har i forbindelse med valget givet udtryk for, at han helst vil nøjes med
at være kasserer og ikke deltage i det øvrige bestyrelsesarbejde. Morten Fabrin sagde i den
forbindelse, at det har den øvrige bestyrelse ingen problemer med.
b. Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, og Claus Støvring, Skive Skakklub, var på valg. Claus
Støvring modtog ikke genvalg. I stedet havde bestyrelsen foreslået Per Nielsen, Skive
Skakklub. Herefter blev Jens Lund Jensen og Per Nielsen valgt.
c. Jesper Lund Thomsen, Vorgod Skakklub, blev valgt som 1. suppleant, mens Askov Hove,
Vorgod Skakklub, blev valgt som 2. suppleant.
d. På valg var Henrik Nielsen, Holstebro Skakklub, som ikke modtog genvalg. Bestyrelsen
foreslog i stedet Lars Agger, Skive Skakklub, som blev valgt.
e. Knud Erik Andersen, Aulum Skakklub, blev valgt.
7. Eventuel rating af holdturneringen var emne for en længere diskussion. Morten Fabrin
opsummerede debatten således, at en gennemførelse dels kræver debat ude i klubberne og dels
arbejdskraft, der vil stå for det praktiske i forbindelse med ratingen. Der var overvejende positiv
stemning for ideen. Nogle mente dog, at man i første omgang burde nøjes med at lade
mesterrækken rate. Erik Ruskjær, Kjellerup Skakklub mente, at man af praktiske hensyn burde
overveje at skære C-rækken i holdturneringen ned fra fem til fire spillere pr. hold. Der blev dog ikke
truffet nogen beslutning om dette. Til sidst overrakte Morten Fabrin en gave til den afgående
kasserer og det afgående bestyrelsesmedlem. Den afgående kasserer, Aksel Hansen, takkede
omvendt klubber og bestyrelse for 15 års samarbejde.
Godt 75 procent af medlemmerne var repræsenteret via deres klubber på generalforsamlingen.
Fem klubber var ikke til stede: Ikast, NØS, Vestsalling, Lemvig og Viborg.
Referent: Per Nielsen, Skive Skakklub

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 29. marts 2006

Medlems- og klubsituation.
Vi har i årets løb mistet 1 klub, nemlig Tarm-Skjern. Størstedelen af de tilbageværende medlemmer er
heldigvis fortsat som unionsmedlemmer, enten gennem andre klubber eller personligt, men for hver klub,
der lukker, går der uvægerligt et eller flere medlemmer tabt for den organiserede skak, der også i netop det
pågældende lokalområde mister et nærtliggende tilbud.
Nordthy Skakklub har besluttet at skifte navn til Thy Skakklub, men lever heldigvis i bedste velgående.
Der er nu 17 klubber i hovedkredsen (foruden Nord- og Østsalling, der stadig figurerer som klub, men kun
med 1 medlem). Desværre fortsætter den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område. Jeg
kan henvise til den oversigt, der er omdelt. Fra november 2003 til november 2004 kunne noteres et fald på
totalt ca. 5%. Det følgende år blev faldet på yderligere 7%, så jeg vil betegne situationen som stærkt kritisk.
Ikke mindst er det foruroligende, at tilbagegangen blandt børn og juniorer er så voldsom.
Det er en fattig trøst, at hovedkredsens situation er typisk for landet som helhed, og der har i unionens
forretningsudvalg og hovedbestyrelse det sidste år været arbejdet intenst med at planlægge en
medlemskampagne af hidtil uset omfang.
Et af udgangspunkterne for en medlemskampagne er, at ifølge markedsundersøgelser spiller flere end
nogensinde skak, og endda jævnligt. Det sker bare ikke i skakklubberne, men privat og – især – ved
computerne. Der ligger altså et kæmpemæssigt potentiale af unionsmedlemmer ude omkring, men
udviklingen gør, at der her må tænkes utraditionelt. Det kan f.eks. tænkes, at der skal kunne etableres et
særligt netmedlemsskab af Dansk Skak Union via oprettelse af en internetportal. Dette er hovedkernen i
den medlemskampagne, der er under forberedelse, og hvor det har været nødvendigt at antage
professionel hjælp, foreløbig til forberedelsesarbejdet. Det nærmere indhold og mulighederne vil blandt
andet blive drøftet på hovedbestyrelsesmødet og delegeretmødet i Aalborg i den kommende påske.
Jeg vil gerne meget kraftigt opfordre klubberne til at bakke om dette arbejde. Det er livsvigtigt for
skakklubberne (se blot medlemsudviklingen), at der tænkes nyt. Den store overvejelse går naturligvis på,
om internetskak kan fremme skakklublivet eller i stedet svække det. Kort sagt: Vil det affolke klubberne
yderligere, eller vil det kunne få folk fra computerne og ud i klubberne, når de bliver klar over, hvilke tilbud
klubberne har med hensyn til turneringer og socialt samvær. Jeg vælger at tro på det sidste. Gennem
medlemsrekruttering via internettet får klubberne en enestående mulighed for at få oversigter over, hvilke
skakinteresserede, der findes i netop deres lokalområde, og så gælder det om at tage fat i dem, få lavet
åbent husarrangementer, studiekredse m.v. Det vil jo dreje sig om personer, som man ikke først skal lære
at flytte brikkerne rigtigt, og hvor det først og fremmest gælder om at tage sig tid til at spille med dem, i
første omgang i uformelle rammer, og i øvrigt at vise dem de betydelige fortrin det almindelige klubliv har.
I sidste års beretning havde jeg et særligt afsnit om medlemsfremmende aktiviteter. Dette afsnit er stadig
lige aktuelt, men jeg behøver ikke gentage det. Det kan læses i den skriftlige beretning fra sidste år, der
blev omdelt på mødet, og som i øvrigt kan ses på hovedkredsens hjemmeside.

Det har således været et travlt år for unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg, ikke mindst for den
nyvalgte unionsformand Erik Søbjerg og den øvrige del af forretningsudvalget, der alle udfører et meget
stort stykke arbejde. Jeg vil meget gerne bidrage til at bakke op om de initiativer, der tages og håber, at
man rundt om i klubberne i hovedkredsen er opmærksomme på vigtigheden af arbejdet på både regionalt
plan og landsplan.
Fuldmagter til delegeretmødet i Aalborg
De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet, har mulighed for at afgive fuldmagt til en
anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet.
Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse
Samarbejdet har fungeret godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger
for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Som det fremgår af et senere punkt under mødet,
udtræder kasserer Aksel Hansen samt Claus Støvring nu af bestyrelsen. Claus har været med i 2 år, og jeg vil
gerne takke ham for et godt samarbejde og gode bidrag til vore overvejelser og beslutninger. Men særligt
skal jeg dog fremhæve den mangeårige, store og pålidelige indsats, som vor kasserer, Aksel Hansen, har
ydet. Aksel anmodede for 2 år siden om ikke at blive genvalgt, men lod sig efter hårdt pres overtale til at
fortsætte, da det dengang ikke var muligt at finde andre kandidater. Nu er det heldigvis lykkedes at finde en
dygtig afløser, så Aksel ikke er stavnsbundet længere. I forbindelse med valgene under et senere punkt vil
jeg sige lidt mere i den anledning.
Lokale aktiviteter
Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede
turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at
andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af
turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også
dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det
rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de
hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring.
Blandt turneringerne vil jeg gerne særligt fremhæve, at det netop afsluttede Ringkjøbing Amtsmesterskab i
Herning har haft hele 62 deltagere. Det kan tilføjes, at 9. hovedkreds også er pænt repræsenteret med 31
tilmeldte deltagere til årets påskestævne i Aalborg.
Unionens initiativpræmie og hæderstegn.
Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2005 Skive Skakklub, og hæderstegnet blev tildelt Peter
Graves, Viborg. Også her i 2006 mener vi at have fundet frem til både en klub og en person her fra
hovedkredsen, der fuldt fortjent skal modtage disse hædersbevisninger.
Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan

Vort Pokalstævne i Herning i 2005 havde 13 deltagende hold. Blandt de 3 hold i Eliterækken vandt Herning
foran Viborg. I bredderækken med 8 hold vandt Viborg meget knebent foran Holstebro, og i juniorrækken
med kun 2 hold vandt Skive foran Kjellerup.
Til finalestævnet i Nyborg i pinsen kunne Viborg desværre ikke stille elitehold, og nr. 3, Skive, kunne heller
ikke afløse. I stedet kunne Jetsmark fra 7. hovedkreds heldigvis træde til. Herning måtte nøjes med en
placering som nr. 14 af de 16 hold. I bredderækken blev Holstebro delt nr. 6-8 og Viborg delt nr. 9-11 blandt
de 16 hold. Endelig blev Skive en flot nr. 4 blandt 14 hold i juniorrækken.
Husk at næste Pokalstævne finder sted på søndag den 2. april 2006 i Herning med tilmeldingsfrist på fredag
den 31. marts. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop
indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere.
Til hovedkredshold-DM for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober lykkedes det desværre ikke at stille
hold. Potentielt vil vi kunne stille et meget fint hold, men når vi, som denne gang, måtte konstatere, at 10
af hovedkredsens 11 stærkeste juniorer ikke kunne deltage, fandt vi det sportsligt uhensigtsmæssigt at
fortsætte bestræbelserne på at stille hold. Dette skulle meget nødigt gentage sig i 2006.
Skoleskakturneringerne
Vort område gør sig pænt gældende inden for skoleskakken. Det er ganske vist ikke hovedkredsen eller
unionen, men Dansk Skole Skak, der organiserer disse turneringer, men det er jo det samme spil, der
spilles, og mange af skoleskakspillerne, er heldigvis også med i vore klubber eller er forhåbentlig på vej
hertil. Derfor finder jeg det naturligt at nævne også nogle af resultaterne i dette regi.
Fra det individuelle DM for skoleskakspillere 2005 vil jeg nævne de spillere, der i deres aldersgrupper
placerede sig blandt de 10 bedste. I den ældste gruppe, A-gruppen, blev Martin Lee Lauritsen, Viborg nr. 8
og Kevin Leutenberger, Struer, nr. 9. I aldersgruppe C blev Morten Swayne Storgaard en meget flot
danmarksmester, endda med maksimumpoints 8 af 8 mulige og kvalificerede sig hermed til at deltage i det
nordiske mesterskab i Finland. I samme aldersgruppe blev Jakob Glibstrup, Skive, nr. 9. I aldersgruppe D
blev Christoffer Boisen, Struer nr. 9, og i aldersgruppe F, de yngste, blev Tobias Juul Madsen, Struer en flot
danmarksmester med maksimumpoints 9 af 9.
Ved DM for hold i 2005 blev Parkskolen i Struer nr. 3 og Skivehus Skole nr. 6 blandt de ældste, og blandt de
yngste blev Viborg Vestre Skole nr. 6 og Parkskolen, Struer nr. 7. Ved mesterskabet for 2006, der netop er
spillet på Fyn i den forløbne weekend, blev Skivehus Skole nr. 5 blandt de ældste og Vestre Skole, Viborg nr.
10 blandt de yngste.
Holdturneringen
Divisionerne
Ringkøbing vandt i 2005 vor mesterrække og skulle derfor i forbindelse med en overgangsordning spille
kvalifikationskamp om oprykning til 2. division. Desværre faldt dagen, den 10. april, sammen med, at en hel
del af Ringkøbings spillere var forhindret, hvorfor de opgav at stille op. I stedet trådte mesterrækkens nr. 2,
Lemvig til, men de tabte desværre oprykningskampen mod Birkerød. Vi fik derfor ikke i 2005 nogen
oprykker fra hovedkredsen til divisionerne.

I turneringen 2005/2006 gik det desværre meget dårligt for vore divisionshold. Både Viborg og Kjellerup
rykkede ned fra 1. division, og fra 2. division måtte både Skive og Nordthy ned i Mesterrækken. Til gengæld
blev Herning en flot nr. 2 i 2. division og er absolut en oprykningskandidat til næste år. Meget tyder i øvrigt
på, at Herning måske ikke kommer i samme gruppe som Kjellerup og Viborg i næste sæsons 2. division. Lad
det gerne være et engangstilfælde, at hovedkredsen i den kommende sæson ikke har nogen klub placeret
højere end 2. division.
Hovedkredsen
Særligt om vor egen holdturnering i hovedkredsen skal jeg først nævne, at der også i denne sæson var en
vis nedgang i holdtallet, nemlig fra 40 til 37 inkl. hovedkredsens divisionshold, især fordi der ikke kunne
dannes en juniorrække, og fordi Skjern-Tarm blev nedlagt.
Holdturneringen kørt meget tilfredsstillende, dygtigt ledet af Jan Andreasen med omfattende bistand fra
Peter Graves, der især har hjulpet med forberedelse, programudarbejdelse og resultatformidling. De har
begge udført et meget stort stykke arbejde, også i denne forbindelse.
Resultatformidlingen har fundet sted på hovedkredsens hjemmeside. Men jeg bliver nødt til at indskærpe,
at foruden indsendelse af holdkortet SKAL resultater indberettes, i Mesterrækken samme dag og i andre
klasser senest den følgende dag, helst pr. mail (eller evt. pr. telefon). Også i denne sæson har der desværre
været eksempler på, at dette ikke er blevet overholdt.
Jeg går nu over til resultater og præmieuddeling. Vinderen af Mesterklassen blev efter en meget
jævnbyrdig turnering, der formede sig som et kapløb mellem 3 hold, Herning 2 foran Holstebro 1 og
Ringkøbing 1. Nedrykkere bliver Aulum 1 og Lemvig, idet de 2 nedrykkere fra divisionerne medfører, at der
også bliver 2 nedrykkere fra Mesterklassen.
Herning 2

40½ Oprykning til 2. division

Holstebro 1 38½
Ringkøbing 1 37
Viborg 2

24½

Kjellerup 2

23½ 8 mp

Struer 1

23½ 6 mp

Aulum 1

20 Nedrykning til A-rækken

Lemvig

16½ Nedrykning til A-rækken

I A-klassen var Skive 2 suveræn med 7 sejre. Vorgod 1 blev en lige så sikker nr. 2. Nedrykningsspørgsmålet
blev meget spændende og involverede hele 5 hold, og til sidst blev det Holstebro 2 og Nordthy 2, der trak

de korteste strå og må ned i B-klassen Også her medfører kædereaktionen fra nedrykningen fra
divisionerne, at der bliver 2 nedrykkere.
Skive 2

40 Oprykning til Mesterklassen

Vorgod 1

35

Ikast

27½

Struer 2

25½

Herning 3

25 6 mp

Viborg 3

25 6 mp

Holstebro 2 25 4 mp nedrykning til B-klassen
Nordthy 2 21 Nedrykning til B-klassen
Der var 2 B-klasser med hver 6 hold, og de fik begge ret klare vindere. Morsø tog sig af gruppe 1 med 27
points, og Vinderup vandt gruppe 2 med 26 points. Oprykningskampen mellem de 2 vindere gav sejr til
Morsø med 5½-2½
B-klasse 1
Morsø

27 Oprykning til A-rækken

Skive 3

22

Viborg 4

21½

Gudenådalen 18
Kjellerup 3

17½

Kjellerup 4

14

B-klasse 2
Vinderup

26

Ringkøbing 2 22*
Åskov 1

23½*

Vorgod 2

17

Herning 4

16½

Vestsalling

15

*Placering i henhold til reglementets § 11, stk. 4, idet Åskov i sidste runde vandt 8-0 over Vestsalling uden
kamp.
C-rækken med 4 5-mands hold, der spillede dobbeltrundigt, vandtes af Aulum 2 foran Nordthy 3.
Aulum 2

19½

Nordthy 3 18
Holstebro 3 13½
Viborg 5

9

Jeg vil gerne takke alle klubber for en spændende turnering. Trods tilbagegangen i deltagertal synes jeg, det
er flot, at så mange skakspillere er parat til ofte at køre lange ture her på vor lidt tyndtbefolkede egn for at
komme ud med klubkammeraterne og besøge skakvenner i andre klubber. Dette er for mig at se et af
kerneområderne i vores klubvirksomhed, og jeg kan også i denne forbindelse kun opfordre til, at I får så
mange af jeres medlemmer til at deltage i holdskakken som overhovedet muligt. Jo flere hold, der deltager,
jo kortere vil rejserne typisk blive.
Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år. Jeg modtager fra flere af klubberne
deres klubblade, og det sætter jeg meget pris på. Desuden er jeg hver uge en eller flere gange inde på
hjemmesiderne hos alle de klubber, der har en sådan for at orientere mig om, hvad der sker. I den
forbindelse har jeg haft fornøjelsen af at kunne gratulere Ikast Skakklub med, at de har fået gang i en meget
interessant hjemmeside.
Jeg har hermed afsluttet min beretning samt præmieoverrækkelsen og overlader beretningen til
forsamlingens drøftelse.
Morten Fabrin

