Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 25.
marts 2015 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup.
Deltagere: Aulum Skakklub(Christian Ertbjerg), Herning Skakklub(Jens Lund Jensen), Holstebro
Skakklub(Sigurd Rindom, Jan O. Jensen), Kjellerup Skakklub(Søren Ladegaard), Ringkøbing
Skakklub(Preben Albertsen), Skive Skakklub(Frode Meldgaard, Lars Agger), Thy Skakklub(Jens
Christian Vangsgaard), Viborg Skakklub(Morten Fabrin), Vorgod Skakklub(Frede Vistisen), Jesper
Dürr Christiansen(formand), Aksel Hansen(kasserer), Steen Juul Mortensen(sekretær), Erik
Søbjerg(bestyrelsesmedlem) og Leif Hamborg(holdturneringsleder).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Valg:
a. Valg af formand(Jesper Dürr Christiansen er på valg og modtager ikke genvalg)
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem(Erik Søbjerg er på valg og modtager ikke genvalg)
c. Valg af en revisor(Sigurd Rindom er på valg)
d. Valg af bestyrelsessuppleanter(Jesper Lund Thomsen og Askov Hove er på valg)
e. Valg af revisorsuppleant(Søren Ejdum er på valg)
7. Eventuelt.
Formand Jesper Dürr Christiansen bød velkommen til generalforsamlingen og bad forsamlingen om
at mindes Eilif Mæng, Herning Skakklub og Per Petersen, Thy Skakklub, der var afgået ved døden
siden sidste generalforsamling.
Ad. 1. Sigurd Rindom blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2. Jesper Dürr Christiansen indledte sin beretning med en omtale af hovedkredsens
holdturnering, der på grund af ydre forhold havde haft en lidt vanskelig start, der hurtigt var blevet
overvundet. Leif Hamborg havde som ny holdturneringsleder klaret alle problemer forbilledligt.
Formanden overrakte præmier til følgende klubber:
Mesterrækken: 1. Kjellerup Skakklub
2. Skive Skakklub II
A-rækken:

1. Skive Skakklub III
2. Holstebro Skakklub II

B-rækken:

1. Ikast Skakklub
2. Herning Skakklub IV
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C-rækken:

1. Vorgod Skakklub II
2. Skive Skakklub VI

Hovedkredsturneringen havde haft deltagelse af 30 hold; 16 hold a´8 spillere og 14 hold a´ 4
spillere.
Søren Ladegaard, Kjellerup Skakklub havde scoret maksimum 7 points, hvilket var et
kandidatresultat.
Formanden måtte med beklagelse konstatere, at Holstebro Skakklub og Thy Skakklub var rykket ud
af divisionsturneingen.
Pokalstævnet var blevet afholdt af Herning Skakklub. Ved finalestævnet i Odense var Viborg
Skakklub blevet nr. 3 af 16 i Eliterækken, Herning Skakklub nr. 3 af 16 i Bredderækken og Skive
Skakklub nr. 11 af 16 i samme række.
I Juniorrækken var Skive Skakklub blevet nr. 7 af 12; Jesper Thybo og Rasmus Thøgersen havde
scoret 6 points af 6 mulige.
I Seniorrækken var Holstebro Skakklub blevet nr.3 af 11; Erling Høiberg havde scoret 5 points af 5
mulige.
Indenfor Dansk Skak Union var sæsonen nærmest startet i kaos, da stort set ingen formalia var
blevet overholdt, da programmet for divisionsturneringen blev forelagt; ydermere var det såkaldte
”divisionsturneringsystem”.
Det skyldtes, at kun enkelte uden for FU kendte til programmet(Per Rasmussen og Verner
Christensen).
Problemerne havde så til gengæld medført, at der var blevet afholdt et seminar i HB-regi
strækkende sig over en hel dag, hvor man havde drøftet disse.
Det positive er, at Unionen udarbejder nyt system, hvor ejer vil være Unionen, og systemet derfor
ikke er afhængig af enkeltpersoner.
Fyringen af ratings – og kartoteksfører Bjørn Laursen havde også taget megen tid; en del HBmedlemmer havde næppe i første omgang været helt klar over, at BL ikke trak sig frivilligt.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, der blev godkendt enstemmigt.
Ad. 3. Kasserer Aksel Hansen fremlagde det reviderede regnskab – se bilag.
Aksel Hansen knyttede kommentarer til en række af posterne og kunne oplyse, at restancerne siden
statusopgørelsen var blevet nedbragt fra kr. 10.265,- til kr. 3.065,- Kassereren udtrykte forventning
om, at dette beløb ville være bragt ned til nul i løbet af kort tid.
Aksel Hansen kunne på forespørgsel oplyse, at trykning af holdturneringsprogram og fremsendelse
af dette til klubberne udgjorde langt den største del af ”Porto og kontorudgifter m.m.”
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Intet under dette punkt.
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traditionen tro ikke blev budgetteret med et overskud, men at der i stedet var afsat beløb til
aktiviteter, der forhåbentlig blev realiseret.
Aksel Hansen foreslog uændret kontingent for alle medlemskategorier, hvilket blev vedtaget
enstemmigt.
Aksel Hansen har senere oplyst, at satserne er:
Dansk Skak Unions kontingentsatser er følgende pr. år:
Seniorer o/20år til u./65 år
Pensionister o/65år
Juniorer u/20år
Børn u/14år

540, -kr.
460,- kr.
460, - kr.
290, - kr.

Hovedkredsens andel pr. år:
80, - kr.
60, - kr.
60, - kr.
60, - kr.

Ad. 6.
a. Morten Fabrin blev foreslået og valgt. Morten Fabrin takkede for valget og oplyste, at
kommende pensionering og den stedfundne, nylige udvikling i Dansk Skak Union havde
givet ham lyst til at yde en ny indsats.
Forsamlingen udtrykte tak og glæde for Morten Fabrins beslutning.
b. Jesper Dürr Christiansen blev foreslået og valgt. Forsamlingen var glad for, at den
hidtidige formand ville fortsætte som kartoteksfører.
c. Sigurd Rindum genvalgtes med akklamation til revisor.
d. Jesper Lund Thomsen genvalgtes, Preben Albertsen nyvalgtes som
bestyrelsessuppleanter.
e. Søren Ejdum genvalgtes som revisorsuppleant.
Ad. 7. Jesper Dürr Christiansen omdelte Anders And blade (Anders And & Co, nr. 46 –
temanummer om skak) plus små skakspil til deltagerne til brug til drenge og piger i klubberne.
Jens Christian Vangsgaard indledte en debat om, hvordan man får børn og unge mennesker
interesseret i skak; Thisted Kommune havde spurgt om hjælp fra Thy Skakklub i sommerferien.
Morten Fabrin opfordrede Thy til at henvende sig til Dansk Skole Skak, der kan hjælpe med
materiel.
Sigurd Rindom fortalte om sine erfaringer med skoleskak på 2 skoler i Holstebro, og Preben
Albertsen oplyste, at i forbindelse med den nye skolereform var der på Ringkøbing Skole oprettet
valgfag i skak med 25-30 elever, der undervises af Niels Jørgen Fries Nielsen.
Aksel Hansen og Frede Vistisen fortalte om erfaringer med Skakkens Dag på henholdsvis Rolf
Krake Skolen og Videbæk Skole.
Jens Lund Jensen inviterede til pokalskak i Herning søndag d. 26. april og håbede på stort
fremmøde.
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Leif Hamborg svarede på et par spørgsmål ang. den fremtidige sammensætning af klasserne i
holdturneringen.
Frede Vistisen opfordrede til, at man overvejede i holdturneringen at gå over til en betænkningstid,
hvor der tillægges 30 sek.pr. træk; Frode Meldgaard påpegede, at det i visse tilfælde kunne medføre
en meget sen afslutning.
Morten Fabrin gav på bestyrelsens vegne udtryk for, at betænkningstiden ikke ville blive ændret
uden at generalforsamlingen eller klubberne på anden var blevet hørt. Foreløbig vil man få et
overblik over antallet af elektroniske ure i klubberne.-4Steen Juul Mortensen fortalte om det forestående formandsskifte i Dansk Skak Union; bestyrelsen
opfordrede til at støtte Poul Jacobsens formandskandidatur.
Steen Juul Mortensen opfordrede klubberne til at være repræsenteret på delegeretmødet i Svendborg
i påsken.
På bestyrelsens vegne takkede Steen Juul Mortensen Jesper Dürr Christiansen og Erik Søbjerg for
deres indsats for 9. Hovedkreds og overrakte dem en vingave.

Steen Juul Mortensen
Sekretær

Sigurd Rindom
Dirigent

