
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Skak Unions 9.hovedkreds, onsdag den 30. 

marts 2011 på Hotel Vinderup, Nørregade 2, 7830 Vinderup. 

 

Tilstede: Viborg Skakklub(55 stemmer), Herning Skakklub(54), Skive Skakklub(43), Kjellerup 

Skakklub(38), Holstebro Skakklub(28), Ringkøbing Skakklub(23), Vorgod Skakklub(22) og Morsø 

Skakklub(16). 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent. 

 

2) Formandens beretning 

 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af budget og 

kontingent. 

   Regnskab med revisionspåtegning samt budgetforslag udsendes snarest. 

   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
 

4) Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår, at der i 9.hovedkreds etableres en Grand Prix turnering efter følgende 

retningslinjer: 

 alle koordinerede turneringer og hurtigskakturneringer arrangeret af klubber i 9. 

hovedkreds kan indgå i Grand Prix turneringen 

 det skal fremgå af indbydelsen til turneringen, at den indgår i Grand Prix turneringen 

 der tildeles til hver deltager 1 point pr. spillet parti plus det antal points, der er scoret i 

turneringen 

 X antal spillere med højeste pointstal tildeles præmier/gavepræmier 

 9. hovedkreds fastsætter antallet af præmier og betaler disse 

 

Begrundelsen for forslaget er et ønske om at synliggøre og motivere til øget deltagelse i 

turneringer på tværs af hovedkredsens klubber. 
 

5) Valg  

Formand Erik Søbjerg er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsesmedlem Niels Madsen 

er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Dennis Hemdorff. 
 

Bestyrelsessuppleanter 1) Jesper Lund Thomsen og 2) Askov Hove er på valg. 

 

Revisor Aksel Hansen og revisorsuppleant Søren Ejdum er på valg. 
 

6) Eventuelt. 

 

 

Formanden Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen mindes følgende afdøde 

medlemmer: Martin Jensen, Viborg, Hans Kurt Andersen, Viborg, Jacob Andersen, Vorgod, Jens 

Chr. Kristensen, Vorgod, Tyge Andersen, Ringkøbing og J.E. Maul, Herning.  

 

Ad. 1. Kjeld Merstrand, Viborg valgtes med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 



 

Ad. 2. Formanden Erik Søbjerg oplyste, at hovedkredsens medlemstal ligger stabilt på 370 

medlemmer. På landsplan er tendensen vigende; Unionens forretningsudvalg vil gerne have løftet 

medlemstallet over 5000 ved at få flere unge og skoleskakspillere ind i klubberne. 

I hovedbestyrelsen er arbejdet i god gænge, men efter formandens opfattelse var der for megen 

fokus på elitearbejdet og turneringsaktiviteter i stedet for at bringe Unionen ud af medlemskrisen. 

  

Erik Søbjerg efterlyste debat angående, om man foretrak afgørelse i divisionskampe vha. 

matchpoints eller sammentælling af brætpoint. Formanden og et flertal i bestyrelsen foretrak den 

sidste løsning. 

 

Hovedkredssammenlægninger på landsplan er der næppe den store interesse for i øjeblikket hos 

nogle af de berørte hovedkredse, hvorfor der sikkert skal komme et pres fra oven for at få dette 

realiseret, men forretningsudvalget vil næppe presse på. 6. hovedkreds arbejder ikke for en 

sammenlægning med 9. hovedkreds. 

  

Hæderstegn for 2010 var blevet tildelt Poul H. Ladefoged, Thy Skakklub, mens Ringkøbing 

Skakklub var blevet tildelt initiativpræmien. 

Erik Søbjerg oplyste, at bestyrelsen vil indstille en kandidat til hæderstegnet på HB-mødet i påsken, 

men ingen klubber til initiativpræmie. 

  

Der var blevet afholdt to bestyrelsesmøder i hovedkredsbestyrelsen, der var forløbet udmærket. 

Man var blevet enige om at lancere en Grand Prix turnering – herom senere. 

 

Formanden bemærkede, at der i hovedkredsen var etableret et stabilt niveau både mht. EMT - og 

hurtigskakturneringer. 

 

Ved pokalstævnet i Nyborg var Herning Skakklub II blevet nr. 1 i bredderækken, mens Holstebro 

var blevet nr. 2 i seniorrækken efter Randers Skakklub. Der havde ikke været deltagelse i 

juniorrækken fra hovedkredsens side. 

 

Hovedkredsens pokalstævne 2011 vil som sædvanlig blive arrangeret af Herning Skakklub. 

 

Niels Madsen, ungdomsleder i 9. hovedkreds gav en kort orientering om resultater, aktiviteter og 

planer vedr. ungdomsskak i hovedkredsen. 

24 børn er aktive, hvor Herning, Ringkøbing, Skive og Viborg har de fleste. 

Der har været afholdt talentsamlinger i København, hvor flere spillere havde deltaget, og i 

hovedkredsen havde der været afholdt to træningssamlinger med Jens Ove Fries Nielsen. 

 

Jesper Thybo var blevet nr. 55 i U-VM efter at have vundet sin række på nationalt plan. 

Jesper var endvidere blevet nr. 2 i sin række ved skoleskak-DM, hvorefter han var blevet nr. 4 i 

Oslo ved NM. 

 

I hovedkredsen findes en del skoleskakklubber; 12 klubber i Viborg amtskreds og 5 i Ringkøbing 

amtskreds.  

I den kommende sæson vil der blive udarbejdet fælleskalender for skoleskak - og 

ungdomsskakaktiviteter. 

 



Præmien som ”Årets junior” tilfaldt Rasmus Thøgersen, Skive Skakklub. 

 

Holdturneringsleder, Morten Fabrin gav en oversigt – udsendt til klubberne - over holdturneringen 

det forgangne år. 

 

Hovedkredsen havde 4 hold med i divisionsturneringen; i 1. division var Herning og Viborg blevet 

nr. 4 og nr. 2, mens Kjellerup måtte rykke ned i 2. division. 

I 2. division var Thy blevet nr. 3. 

 

4 færre 4 mands hold havde deltaget i forhold til sidste år i hovedkredsturneringen, således at 

deltagerantallet var faldet fra 232 til 216 spillere. 

 

Holstebro Skakklub havde domineret; klubben var blevet nr. 1 i både Mester- og A-klassen og nr.2 i 

C-klasssen. 

Skive var blevet nr. 2 i Mesterklassen, mens 2. pladsen i A-rækken var blevet vundet af Vorgod I., 

mens C-klassen var blevet vundet af Viborg IV. 

B-klassen var blevet vundet af Morsø med Kjellerup II på 2. pladsen. 

 

Styrkespredningen i Mesterklassen havde været meget betydelig, hvilket havde givet en 

utilfredsstilende sportslig afvikling med meget store sejre/nederlag. Ikast havde fra starten ønsket at 

rykke ned, men dette ønske var ikke blevet imødekommet, da det ville havde efterladt 7 hold i 

turneringen, hvilket Morten Fabrin havde fundet utilfredsstillende. 

 

Holdturneringslederen skitserede en række mulige løsningsforslag. 

Den efterfølgende debat viste, at der i forsamlingen klart var stemning for at spille en klasse med 7 

hold end en klasse med 6 hold (med eller uden dobbeltrunder). 

 

På forespørgsel oplyste Morten Fabrin, at kampene i Mesterklassen godt kunne spilles 

hverdagsaftener, men at der skal spilles med samme betænkningstid som på søndage. 

 

Morten Fabrin oplyste, at det også hvad angår det tekniske, havde været en fornøjelse at lede 

turneringen. 

 

Afslutningsvis blev det oplyst, at Mesterklassen i den kommende sæson – som i år – spiller søndage 

som i divisionsturneringen, der i år starter den 30. oktober. Øvrige kampe i hovedkredsturneringen 

spilles i efterfølgende uger. 

 

Ad. 3. Kasserer Jesper Dürr Christiansen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr. 

2.054,41. Hovedkredsens egenkapital udgør kr. 100.987,32. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Kontingentet blev fastsat uændret. 

 

Ad. 4. Generalforsamlingen var meget positivt indstillet overfor forslaget om en Grand Prix 

turnering. 

Forslaget blev vedtaget med følgende tilføjelser og ændringer: 

 

I punkt 2 blev det tilføjet, ”at det så vidt muligt skal fremgå af indbydelsen” osv. 

 



Første Grand Prix turnering foregår fra 1. april 2011 til 31. december 2011. De efterfølgende 

turneringer afvikles i kalenderåret.  

En given turnerings afslutningsdato bestemmer i hvilken Grand Prix turnering, turneringen indgår. 

 

Ad. 5. Dennis Hemdorff blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Ellers genvalg over hele linien. 

 

Ad. 6. Jan Thybo, Morsø gav en kort orientering om skakprojektet i Morsø Kommune, til hvilket 

Morsø Kommune og Sundhedsministeriet gav tilskud.  Jan Thybo underviste 660 elever, og det var 

hans opfattelse, at de unge mennesker gerne vil spille skak – de vil spille for sjov; teoriundervisning 

har ingen interesse. Han opfordrede klubberne til at gå via SFO, hvis man ville have tilskud til 

skakundervisning. 

Erik Søbjerg takkede afslutningsvis Niels Madsen for indsatsen i bestyrelsen, og Morten Fabrin for 

eksemplarisk ledelse af holdturneringen.  

Erik Søbjerg takkede endvidere Kjeld Merstrand for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

                      Herning, den 10. april 2011. 

 

                       

 

                          Steen Juul Mortensen   Kjeld Merstrand 

 

 

 

 

 

 

 


