Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds afholdt onsdag den 20.
marts 2013 kl. 19.30 på Hotel Vinderup

Deltagere:
Erik Søbjerg (ES), formand og Herning
Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand og Herning
Jesper Dürr Christiansen (JD), kasserer og Kjellerup
Morten Fabrin (MF), holdturneringsleder og Viborg
Kjeld Merstrand (KM), Viborg
Frode Meldgaard (FM), Skive
Sigurd Rindom (SR), Holstebro
Erling Høiberg (EH), Holstebro
Jens Grud Sørensen (JS), THY
Christian Ertbjerg (CE), Aulum
Frede Vistisen (FV), Vorgod
Mogens Poulsen (MP), Vorgod
Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret.
ES bød velkommen, og forsamlingen mindedes Poul Thuesen, Herning, der var afgået ved
døden siden seneste generalforsamling.

1)Valg af dirigent
KM blev foreslået og valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.

2)Formandens beretning
a)Generelt
ES orienterede herunder særligt om følgende emner:
I årets løb har der som i tidligere år været afholdt et fint antal EMTer, hurtigskakturneringer og
holdturnering.
Hovedkredsen har p.t. 374 medlemmer og er den eneste hovedkreds, der stort set har kunnet
holde sit medlemstal. Andelen af pensionister er stigende.
Fra Pokalstævnet kvalificerede sig fra Eliterækken uden kamp Viborg og Herning samt fra
Bredderækken Kjellerup og Holstebro. Ved finalestævnet i Odense opnåede disse hold kun
sekundære placeringer, medens Holstebro blev nr. 3 i Seniorrækken, og Skive blev nr. 4 og
Herning nr. 7 i Juniorrækken.
Juniorhold-DM blev aflyst i den forløbne sæson, da der ikke kunne opnås aftale med Tjele
Efterskole, som skakken i øvrigt er ved at forsvinde helt fra.
Hovedkredsen har ikke haft det store i gang med ungdomsarbejdet (Ungdomsleder Dennis
Hemdorff er flyttet fra hovedkredsen).
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Der har været afholdt et begynderarrangement, ”Tag en ven med til skak” i Herning den 23/2
2013, hvor 8 ikke-klubspillere deltog, og arrangementet var en succes, der også bør prøves andre
steder i hovedkredsen.
Der er etableret en ny hjemmeside med adressen www.9-hk.dk
Under den følgende debat nævnte JS, at flere år gamle arrangementer bør fjernes fra
hjemmesiden, og at der bør støttes op om Skolernes Skakdag.
FV oplyste, at Videbæk Skole efterlyste 8 skakspillere a 5 dage til en skakuge, og det lykkedes
at stille med de nødvendige, hvor 270 skoleelever var i gang med skak en hel uge. Vorgod
Skakklub er klar til en gentagelse i 2014.
SR nævnte, at Holstebro stillede med en mand et par timer på Rolf Krake Skolen. Han
anbefalede at holde fast i sådanne tiltag. Selv underviser han en 5. klasse en time hver uge i
skak. Der er i lærerkredse en stigende interesse for skak, også selv om lærerne ikke selv spiller.
Man vil gerne lave et begynderarrangement i Holstebro, men hidtil har der ikke været tilslutning
til det.
EH oplyste, at i en eventuel kommende folkeskolereform anbefaler Marianne Jelved, at
foreningsaktiviteter kommer til at indgå i skolelivet.
JLJ sagde, at Herning på en friskole har haft et begynderarrangement med ca. 50 deltagere, og at
man gerne gentager begynderstævner.
KM nævnte, at 3-4 nye skoler i Viborg Kommune er kommet i gang med skoleskak. I øvrigt er
der i det hele taget startet skoleskak flere steder, hvor der ikke er skakklubber i nærheden.
ES og JD afrundede med, at det er oplagt, at der til næste sæson skal tages kontakt til Dansk
Skole Skak, og at man er opmærksom på potentialet i en kommende skolereform.

b) Forhold på landsplan
ES oplyste bl.a. følgende:
Der er på landsplan fortsat tilbagegang i medlemstallet. Et nyt (lovende) kartotekssystem er
undervejs. Det dominerende i DSU er nu igen holdturneringens struktur. ES orienterede
nærmere herom og nævnte, at vort debatoplæg med kritik af planerne er udsendt til alle landets
hovedkredse og klubber.
JS var meget i tvivl om, hvad man skulle mene om holdturneringen, efter at
hovedkredssammenlægningerne i vores del af landet ikke var lykkedes.
MF nævnte en række ulemper ved unionens forslag, f.eks. spørgsmålet om plads til de hold, der
kom ned fra 2. division eller Kvalifikationsrækken og det manglende oprykningsincitament i
hovedkredsene. Han havde svært ved at få øje på fordele.
EH forstod ikke DSU-forslaget, der er en dårlig ide.
JD og FM bakkede op om hovedkredsens kritik af forslaget.
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ES nævnte, at forslaget nok først og fremmest måske kunne have en vis interesse i de større
byer.
FV: Vorgod ønsker at få det bedste ud af den til enhver tid gældende struktur, og den nuværende
fungerer ikke dårligt.
CE. Aulum ønsker at kunne fortsætte med at spille med 8-mands hold.
KM: Viborg er helt enig i kritikken og ønsker at beholde den nuværende struktur.
ES anbefalede, at man fortsat arbejder hen mod at komme ned på 4 hovedkredse i landet uden at
ødelægge holdturneringen. Han konkluderede ud fra debatten, at der var opbakning til
hovedkredsbestyrelsens opfattelse, således som den også er kommet til udtryk i vort debatoplæg.
c) Dansk Skak Salg
ES orienterede herefter om transaktioner, der var foretaget mellem DSU og Dansk Skak Salg,
uden at HB havde godkendt beslutninger herom, samt at han ikke havde fået tilfredsstillende
svar på de spørgsmål, han havde stillet i den forbindelse. Senest modtager han ikke længere
noget svar overhovedet. Han agter nu at offentliggøre den herom foreliggende korrespondance
på 9. hovedkreds’ hjemmeside.
JS nævnte, at han sad med en ubehagelig følelse af, at der måske var sket noget forkert i Dansk
Skak Salg.
MP påpegede det ansvar, som bestyrelsen for et ApS har.
SR rejste spørgsmålet om, hvorvidt der var et behov for at opretholde Dansk Skak Salg.
JD oplyste, at det kunne overvejes at ophøre med bogsalg i Dansk Skak Salg og at koncentrere
sig om materialer.
KM ”tilstod”, at da Viborg Skakklub anskaffede 16 elekroniske ure, indhentede man først et
tilbud fra et hollandsk firma, hvorefter man konfronterede Dansk Skak Salg med tilbuddet og
opnåede lignende vilkår her.

d) Holdturneringen og præmier mv.
MF aflagde herefter om den forløbne holdturnering følgende beretning, hvorunder der uddeltes
præmier:
9. hovedkreds havde 5 hold med i divisionerne, heraf 2 i 1. division. Her blev Viborg som så
ofte før nr. 2, mens Herning desværre blev nr. 7 og dermed rykker ned i 2. division. Her har
hovedkredsen i forvejen Skive og Holstebro, der endte midt i divisionen som nr. 4 og 5, begge
med 29 points, men med det unge Skivehold med flest matchpoints. THY blev desværre nr. 7 og
rykker dermed ned i Mesterklassen.
I hovedkredsturneringen deltog i alt 32 hold, heraf halvdelen som 4-mandshold. Sammen med
divisionsholdene giver det 37 hold med i alt 232 faste holdspillere, hvilket er en glædelig
fremgang på hele 12 faste holdspillere sammenlignet med året før. Holstebro 2 fik lov at rykke
ned i A-klassen, fordi de ikke kunne stille mere end 1 søndagshold, og Vorgod tog imod
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tilbuddet om at blive i Mesterklassen, hvor de ellers var blevet nr. sidst året før. Tilsvarende
opgav Ikast at stille et 8-mandshold og rykkede derfor ned i B, og Aulum tog trods sidstepladsen
året før imod at blive i A - hvilket skete med succes, jf. senere.
Det er glædeligt med den smidighed, som klubberne udviser som bidrag til at skabe en
harmonisk holdturnering, som således i denne sæson kom til at bestå af 4 klasser med 8 hold i
hver klasse. Det gav en meget tilfredsstillende afvikling.
I et enkelt tilfælde – i C-klassen – måtte et hold opgive at stille op, og der har også været nogle
kampe, hvor hold ikke kunne møde fuldtalligt. Det er imidlertid mit indtryk, at alle har gjort
deres bedste for at stille med fuldt hold, og jeg har ikke haft anledning til at uddele advarsler for
udeblivelser uden afbud. Nogle klubber har spændt sig næsten til bristepunktet for at stille flest
mulige hold, og det er sket med succes. Alternativet at tilmelde færre hold havde givet mindre
skak for dem, der gerne ville og kunne spille, og det er ikke værd at tilstræbe.
I år har jeg ikke kunnet nære mig for på holdhjemmesiden at give en lille anvisning på, hvordan
man på korrekt måde tilbyder remis. Det er naturligvis foranlediget af, at jeg rundt omkring
faktisk temmelig tit oplever, at det sker i modstanderens betænkningstid. Jeg håber, at man i
klubberne vil tage det emne op, f.eks. ved sæsonstart. Samtidig kan man jo lige opfriske, at det i
efterhånden mange år har været sådan, at man heller ikke må forstyrre modstanderen ved at sige
”skak”.
Mesterklassen havde også i år en klar favorit, nemlig i form af Kjellerup 1, der efter mange år i
divisionerne var rykket ned, men levede op til favoritværdigheden med et hurtigt comeback og
en klar førsteplads efter at have vundet alle 7 kampe og med 7½ points forspring til Viborg 2,
der gentog sidste års andenplads. Klassen knækkede over på midten, og THY 2 havde det som
oprykkere svært og må ned i A-klassen igen efter følgende stilling:
1) Kjellerup1
2) Viborg 2
3) Herning 2
4) Skive 2
5) Lemvig 1
6) Vorgod 1
7) Ringkøbing
8) THY 2

42
34½
33½
31½
23½
23
21½
14½

1. præmie
2. præmie

A-klassen blev helt usædvanligt spændende og jævnbyrdig. Før sidste runde lå der hele 4 hold i
toppen inden for en afstand på kun 1 point, og nr. 2 og 3 skulle mødes indbyrdes. Herning 3s
ikke uventede sejr på 5½-2½ over Morsø blev afgørende for oprykningen til Mesterklassen, da
Holstebro 2 og Aulum spillede 4-4, og Viborg 3 overraskende besejrede hidtil førende Skive 3.
Slutstillingen i den jævnbyrdige klasse, hvor både Herning 3 og Aulum var ubesejrede, blev:
1) Herning 3
2) Aulum
3) Holstebro 2
4) Skive 3
5) Viborg 3
6) THY 3
7) Morsø
8) Vorgod 2

33½
1. præmie
32½ (11 MP) 2. præmie
32½ (7 MP)
32
30½
27½
21
14½

- 5 –

I B-klassen fremtrådte Kjellerup 2 og Ikast som favoritter, og det blev Kjellerup 2, der til sidst
gik af med 1. pladsen med 1 points forspring til Ikast. Herefter var der et spring ned til de næste
i tabellen. Forhåbentlig er Kjellerup 2 klar med et 8-mandshold i A-klassen næste år.
Slutstillingen blev:
1) Kjellerup 2
2) Ikast
3) Herning 4
4) Skive 4
5) THY 4
6) Viborg 4
7) Herning 5
8) Lemvig 2

22
21
17
14½
11
10½
8
8

1. præmie
2. præmie

I C-klassen var Vestsalling suveræn med sejr i alle 8 kampe og med 24½ points af 28 mulige. I
3. runde tabte Lemvig 3 uden kamp med 4-0 til Skive 5. Derfor måtte den særlige regel i vort
holdturneringsreglements § 11, stk. 4 tages i brug. Det er en regel, som bruges til regulering af
placeringen af et hold, der har vundet uden kamp, og som her skubbede Skive 5 ned fra 2. til 5.
pladsen. Kjellerup 3, der i 4. runde tabte 3½-½ til Lemvig 3, kom herved op fra 4. til 2. pladsen i
den følgende tabel, som således på pladserne 2-5 ser lidt ulogisk ud – men den er rigtig:
1) Vestsalling
24½
1. præmie
2) Kjellerup 3
14*
2. præmie
3) Lemvig 3
14½*
4) Vorgod 3
13½*
5) Skive 5
15½*
6) Holstebro 3
12
7) Viborg 5
10½
8) Herning 6
7½
* Indplacering i henhold til reglementets § 11, stk. 4.
Teknisk set har turneringen kørt godt. Alle klubber tilmeldte sig rettidigt og har indberettet
resultater rettidigt. Vi har kun haft få nedbrud på hjemmesiden, og det har alt sammen betydet,
at resultatformidlingen har virket godt.. Det har alt sammen gjort det nemt at være
turneringsleder, og jeg vil gerne takke alle klubberne for et godt samarbejde om turneringen.
Også tak til Per Rasmussen på Bornholm, der har været min tekniske støtte med hensyn til
opbygningen og vedligeholdelsen af hjemmesiden, og til både Per Rasmussen og vores
kartoteksfører Jesper Dürr, der altid meget hurtigt reagerer på ønsker om supplering af
styrkelisterne med nye medlemmer.
Med henblik på næste års turnering skal det nævnes, at vi forventer, at Mesterklassen spiller
samme søndage som divisionerne, dvs. 27/10, 10/11, 8/12, 12/1, 26/1, 16/2 og 2/3 og de øvrige
klasser som sædvanlig på de følgende hverdagsaftener.
Til sidst kun en enkelt tilkendegivelse: Jeg ved ikke, om nogen har bemærket, at i vores
hovedkreds spiller vi holdskak i klasser. I Nordjylland spiller man i en Mesterrække og
nedenunder i to klasser. På Fyn spiller man i serier. I alle andre hovedkredse spiller man
udelukkende i rækker. Jeg vil gerne foreslå af hensyn til harmoniseringen, at bestyrelsen og jeg
bemyndiges til i holdturneringsreglementet at ændre alle klasser til rækker. Så undgår man også
lettere forvekslinger med de individuelle turneringer, hvor man spiller i klasser.

- 6 –
Der fremkom ingen indsigelser mod, at alle ”klasser” fra næste sæson skifter navn til ”rækker”.
CE oplyste i fortsættelse heraf, at han for en del år siden havde været med til at få indført den
omtalte § 11, stk. 4, i holdturneringsreglementet foranlediget af, at et hold ikke havde gidet stille
op til sidste runde. Han nævnte, at reglen ikke altid fungerer rimeligt.
MP spurgte til, hvorfor reglen om udskudt noteringspligt de sidste 5 minutter før første
tidkontrol ikke fremgår af reglementet.
MF svarede hertil, at reglen, som så mange andre regler, fremgår af reglementet i kraft af
henvisningen i § 8 A til FIDEs regler.
ES takkede MF for dennes ledelse af holdturneringen.
ES uddelte herefter yderligere præmier:
I grand prix- turneringen til: 1)Leif Hamborg, 2)Birgit Dithlevsen, 3)Flemming Kamstrup,
4)Steen Juul Mortensen, 5)Nasser Ebrahimzadeh, 6-10)Jens Lund Jensen, Benny Kamstrup,
John Klaus Jensen, Niels Jørgen Fries Nielsen og Frank Gjerning Pedersen.
Årets junior: Tor Joensen, Viborg

Årets initiativpræmie tilfalder: Skive Skakklub
Årets hæderstegn tilfalder: Kjeld Merstrand, Viborg
Begrundelserne for initiativpræmie og hæderstegn blev oplæst i deres helhed. Selve
overrækkelserne af disse anerkendelser finder sted på delegeretmødet i Helsingør den 31. marts.
Beretningen blev herefter godkendt i sin helhed.
Der blev holdt en kort pause.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse
af budget og kontingent
KM takkede for, at hovedkredsen havde indstillet ham til at modtage hæderstegnet.
JD gennemgik herefter det udsendte og omdelte regnskab og budget. Regnskabet for 2012
udviste et overskud på 4.504,66 kr., hvorefter egenkapitalen pr. 31/12 2012 udgør 112.558,86
kr.
Regnskab, budget og bestyrelsens forslag om uændret kontingent godkendtes uden
bemærkninger.

4) Indkomne forslag
THY Skakklub har fremsat 2 forslag:
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1)ændring af Reglement for hovedkredsens holdturnering § 8: 60 km reglen udgår.
Begrundelse: Som det er nu kan udehold hvor afstanden er mere end 60 km forlange holdkampe
afviklet som søndagskampe.
Reglen har en lille snært af udkantsdiskrimination, og det kan komme dertil, at vi må overveje
antallet af hold, - og rent praktisk kan vi nemt komme i den situation at vi ikke kan stille hold om
søndagen, for ikke at snakke om kampdommer, eller for den sags skyld lokaler – der kan
fremføres mange gode argumenter. Og vi (Thy) kunne jo aldrig drømme om at forlange
søndagskampe.
JS gennemgik forslaget nærmere.
MP nævnte, at Vorgod ikke vil undvære 60 km-reglen.
MF oplyste, at han som holdturneringsleder kan afbøde nogle af ulemperne, navnlig hvis han –
som det tidligere er sket – i god tid før rundelægningen bliver gjort opmærksom på særlige
behov for klubberne.
KM: Viborg har forståelse for THYs situation, men ønsker at beholde 60 km-reglen. Der er
aftener med dårligt føre, og nogle helt unge spillere kan ikke få lov at komme meget sent hjem
om aftenen/natten før en skoledag.
SR ville personligt gerne fjerne reglen, men dette ville gå ud over andre end Holstebro, som har
en forholdsvis central placering i hovedkredsen.
ES oplyste, at hovedkredsens bestyrelse anbefaler et nej til forslaget af hensyn til de klubber, der
har langt at køre. Hvis der er optræk til for mange kampe en søndag for THY, kan man overveje
i stedet at spille lørdag.
MF oplyste, at han som turneringsleder vil være fleksibel over for velbegrundede ønsker, også
evt. om dispensation til at spille en lørdag eller en anden søndag end den, hvor division og
mesterrække spiller.
Der foretoges herefter ved håndsoprækning afstemning om forslaget: THY og Skive med i alt 79
stemmer stemte for forslaget. Herning, Kjellerup, Viborg og Vorgod med i alt 166 stemmer
stemte imod forslaget. Aulum og Holstebro med i alt 39 stemmer stemte hverken for eller imod.
Forslaget var herefter forkastet.

2) Ændring af 9.HK´vedtægter §4:
Det findes uhensigtsmæssigt at tidsfristen for annoncering af generalforsamlingen er 14 dage,
medens tidsfristen for indgivelse af forslag til generalforsamlingen er 4 uger.
Der stilles derfor forslag om at fristerne ombyttes så tidsfristen for indkaldelse til
generalforsamlingen (ikke nødvendigvis med dagsorden, men dagsordenen skal være
tilgængelig en uge før generalforsamlingens afholdelse) bliver 4 uger og fristen for indgivelse af
forslag til behandling på generalforsamling bliver 14 dage.
I vore moderne tider er der vel ingen grund til ikke at drage fordel af de hurtige
kommunikationsmuligheder som foreligger.
JS uddybede forslaget.
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JD opfordrede til at stemme nej til forslaget. Hvis han senere under mødet vælges som formand,
vil han orientere klubberne om den forestående generalforsamling 6 uger før dens afholdelse.
MF henledte opmærksomheden på, at datoen for generalforsamlingen, der ifølge vedtægterne
skal holdes mellem 15. februar og påske, altid fremgår tydeligt af det trykte
holdturneringsprogram, der uddeles ca. 5 måneder før, nemlig i oktober.
ES fremhævede betydningen af, at indkomne forslag kan sendes ud til klubberne sammen med
indkaldelsen.
JS pegede på, at der er vigtigt, at generalforsamlingen varsles, før fristen for indgivelse af
forslag er udløbet.
KM nævnte, at klubbernes bestyrelser kan have behov for at drøfte visse af de forslag, der
indkommer, hvorfor han ønsker at beholde den nugældende ordning.
Der afholdtes herrefter afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte THY med 38
stemmer. Imod stemte alle øvrige repræsenterede klubber med i alt 246 stemmer.
Forslaget var herefter forkastet.

5. Valg
a)Formand: Erik Søbjerg var på valg og ønskede ikke genvalg. I stedet blev foreslået og valgt
Jesper Dürr Christiansen for 2 år.
b)Kassererposten var herefter ledig. Foreslået og valgt hertil for 1 år blev Aksel Hansen.
c)Som bestyrelsesmedlem efter Dennis Hemdorff, der var på valg og ikke ønskede genvalg,
valgtes Erik Søbjerg.
d)Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes 1)Jesper Lund Thomsen og 2)Askov Hove.
e)Som revisor i stedet for Aksel Hansen, der netop var valgt til kasserer, valgtes Sigurd Rindom.
Som revisorsuppleant genvalgtes Søren Ejdum.

6. Eventuelt
a)På forespørgsel oplyste JD, at han har praktiseret at acceptere udmeldelser helt frem til
kvartalets sidste dag. KM opfordrede til, at der skrives ud til alle klubber om denne tidsfrist.
JLJ oplyste, at man i Herning ved indmeldelse opkræver et depositum på 1 kvartals kontingent,
så klubben har sikkerhed mod restancer. JD orienterede i øvrigt kort om det kommende
kartotekssystem.
b)SR rejste spørgsmålet om at overveje at flytte kampene i Mesterrækken til hverdagsaftener.
Betænkningstiden i divisionerne er i øvrigt nu ikke ret meget længere, end den er i vore A-, Bog C-rækker. Der fremkom forskellige tilkendegivelser i den forbindelse. MF nævnte herunder,
at søndagskampe kan være et godt redskab for klubberne til at kunne holde på unge medlemmer,
der i øvrigt er flyttet væk for f.eks. at studere. JS opfordrede til at overveje at indføre
betænkningstid med tillægstid som i divisionerne.
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c)MF takkede ES for dennes indsats gennem 3 år som formand, herunder for, at ES havde været
parat til at afløse MF på denne post i 2010. ES kvitterede ved at takke for samarbejdet med
klubber og andre i formandsperioden.
d)Til sidst takkede KM som dirigent for god ro og orden under mødet.
Mødet sluttede kl. 22.35.
Kjeld Merstrand
Dirigent

/ Morten Fabrin
Referent

