Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 16.
marts 2016 kl. 19.30 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup.
Følgende klubber var repræsenteret med formand/repræsentant og stemmetal anført i parentes:
Aulum Skakklub/Christian Ertbjerg(9), Herning Skakklub/Jens Lund Jensen(64), Holstebro
Skakklub/Sigurd Rindom(27), Ikast Skakklub/Jens K. Jensen(10), Kjellerup Skakklub/Søren
Ladegaard(35), Ringkøbing Skakklub/Preben Albertsen(20), Skive Skakklub/Frode Meldgaard(46),
Thy Skakklub/Jens Christian Vangsgaard(35), Viborg Skakklub/Claus Rossen(58) og Vorgod
Skakklub/Frede Vistisen(20).
Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne: Morten Fabrin, formand, Jens Lund Jensen,
næstformand, Aksel Hansen, kasserer, Steen Juul Mortensen, sekretær og Jesper Dürr Christiansen,
kartoteksfører.
Endelig deltog holdturneringsleder Leif Hamborg.
Dagsorden:
1)Valg af dirigent
2)Formandens beretning
3)Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4)Indkomne forslag
a)Bestyrelsen foreslår, at der i Mesterrækken indføres samme betænkningstid som i
divisionerne, dvs. 1½ time til 40 træk og ½ time til resten af partiet med tillæg af 30
sekunder pr. træk fra træk 1.
b)Ikast Skakklub foreslår, at der spilles med 4-mandshold i alle rækker til og med
Mesterrækken fra sæsonen 2016/17.
5)Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6)Valg
a)Kasserer Aksel Hansen, Jens Lund Jensen og Steen Juul Mortensen er på valg til
bestyrelsen og er villige til genvalg
b)Revisor Lars Agger er på valg
c)Bestyrelsessuppleanterne Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen er på valg
d)Revisorsuppleant Søren Ejdum er på valg
7)Eventuelt
Formand Morten Fabrin bød velkommen til generalforsamlingen, og forsamlingen mindedes i
stilhed Kjeld Merstrand, Viborg, Bent Hedegaard, Lemvig, Jørgen Pedersen, Skive, Martin Bech
Laursen, Morsø, Hans Rasmussen, Viborg, Knud Krabbe, Thy, Kirsten Johanne Andersen, Herning,
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døden siden sidste generalforsamling.
Ad. 1. Sigurd Rindom blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2. Morten Fabrin aflagde følgende beretning:

Unionen
Unionens medlemstal har fra udgangen af 2014 til udgangen af 2015 vist en tilbagegang fra 4441 til
4270. Kun hvis vi tæller de 87 abonnenter på Skakbladet og de 190 prøvemedlemmer med, ser det
lidt bedre ud.
Unionen har iværksat en særlig børne-grand-prix-serie for spillere op til 14 år. Turneringerne
arrangeres lokalt. Vi har ikke selv fundet tilstrækkeligt grundlag for at etablere sådanne turneringer,
men glæder os over, at unge spillere her fra hovedkredsen, dvs fra Skive og Kjellerup deltager i
turneringerne i 6. hovedkreds og desuden har været med i en turnering i Sydjysk hovedkreds.
Desuden har der uden for dette regi i vort område været arrangeret et par turneringer, som jeg vil
omtale lidt senere.
Der har, med rette, været rejst betydelig kritik af udtagelserne, og fremgangsmåden i den
forbindelse, til EM for hold på Island. Desuden blev omkostningerne ved deltagelsen langt højere
end budgetteret. Kritikken er blevet videregivet til landstræneren, der har erkendt det uheldige
forløb.
Vi har fået et nyt turneringssystem, og unionen fortjener stor ros for både det og det
holdturneringsmodul, der i denne sæson er blevet indført. Det er til stor glæde for os alle, at vi
lokalt har fået så velfungerende redskaber for turneringslederne, og at vi alle meget nemt kan følge
med i, hvad der sker i turneringerne over hele landet.
I november måned blev ordet sekretariat i unionsregi bragt frem under Eventuelt på et
hovedbestyrelsesmøde, i første omgang tilsyneladende med en vis sympati i Hovedbestyrelsen. I 9.
hovedkreds, hvor vi i øvrigt påskønner det betydelige arbejde, som store dele af unionens
forretningsudvalg udfører, fandt vi, at det måtte påpeges, at i lyset af mere end halveringen af
medlemstallet siden det var på sit højeste og i lyset af IT-udviklingen i den mellemliggende tid,
fandt vi det svært at begrunde etableringen af et dyrt sekretariat til at varetage unionens almindelige
opgaver. Derimod kunne vi se det nødvendige i at få gjort noget ved unionens hovedproblem,
nemlig det lave medlemstal. Vi udarbejdede derfor et notat herom, som man kan læse på vores
hjemmeside i tilknytning til vort bestyrelsesmøde i februar, og sendte i god tid notatet til unionens
hovedbestyrelse, ikke mindst med henblik på at det kunne nå at blive drøftet grundigt i
hovedkredsenes bestyrelser før HB-mødet i februar. Her viste der sig heldigvis bred tilslutning til de
væsentligste dele af notatet. Ingen talte længere om sekretariat, og mødet mundede ud i, at unionen
af egenkapitalen foreløbig kan bruge op til 400.000 kr. årligt til at indhente professionel arbejdskraft
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og/eller at gennemføre andre tiltag.
Det er både glædeligt og nødvendigt, at man hermed har sikret sig, at det man skal bruge midlerne
på, er rekruttering af nye medlemmer, dvs. breddeskakken og ikke helt eller delvis eliteskakken. Jeg
er i øvrigt ikke fremmed over for, at man generelt kan tage noget fra eliteskakken og overføre til
breddeformål. Det giver mere mening at fordoble medlemstallet end at fordoble antallet af danske
stormestre.
Som nævnt finansieres kampagnen af egenkapitalen. Det er således ikke den, men derimod den
almindelige udvikling siden seneste kontingentforhøjelse i 2009, der begrunder, at der på det
kommende delegeretmøde foreslås kontingentstigning for alle medlemskategorier. Det drejer sig på
årsbasis om forhøjelser med 80 kr. for voksne, 60 kr. for ungdom og pensionister og 30 kr. for børn.
Vi opfordrer til, at klubberne stemmer ja til denne nødvendige forhøjelse. Skak er fortsat en uhyre
billig hobby, sammenlignet med andre sportsgrene.
Der kommer uden tvivl til at hvile en betydelig opgave på ikke mindst klubbernes bestyrelser, når
medlemskampagnen i løbet af 2016 skal skydes i gang. Det er mit håb, at man i klubberne vil
investere de ekstra arbejdstimer, det kræver, for at skaffe og at fastholde nye medlemmer. Det
kommer både dansk skak som helhed og ikke mindst klubberne selv til gode.
Klubformændene bliver i øvrigt inviteret til et møde, enten påskedag eller pinsedag i Svendborg,
dvs. enten i tilknytning til delegeretmødet eller til pokalstævnet, med temaet medlemsfremgang.
Samarbejdet i unionens hovedbestyrelse har i øvrigt under den nye formand, Poul Jacobsen,
fungeret vældig godt i det forløbne år.

Hovedkredsen
Medlemstallet har i hovedkredsen i mange år ligget ret stabilt på omkring 360, så vi har ikke i
samme grad som de fleste andre steder i landet været ramt af tilbagegang. Det seneste år har vis
desværre måttet notere fra udgangen af 2014 til udgangen af 2015 en nedgang fra 362 til 343, dvs.
19, svarende til godt 5 %. En del af forklaringen er desværre nogle af de dødsfald, dette møde måtte
indledes med at nævne, men vi har i øvrigt haft tilbagegang inden for alle 4 medlemskategorier.
Særligt må vi desværre nævne, at vi i hele hovedkredsen kun har 7, gentager SYV, medlemmer i
alderen 14-20 år.
Skive Skakklub har i samarbejde med skoleskakken i hovedkredsens område i januar og marts
afholdt 2 stævner for børn, der har været inddelt i 5 kategorier efter, hvor rutinerede de er.
Stævnerne har været meget velbesøgte med henholdsvis 60 og 54 deltagere. Jeg har tidligere nævnt,
at det særligt er Skive og Kjellerup, der tegner sig for de aktive børnespillere i hovedkredsen, og
man kan håbe, at flere vil slutte sig til. I øvrigt er det jo meget eksemplarisk, at man på det lokale
plan kan samarbejde mellem skakklub og skoleskak om aktiviteterne.
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hvert af unionens hovedbestyrelsesmøder og gennemgår, hvad der rører sig både i unionen og lokalt
her. Som regel ligger der på hovedkredsens hjemmeside en uges tid efter hvert af vore
bestyrelsesmøder et referat af mødet. Der plejer at være 120% deltagelse til vore møder, dvs. at hele
bestyrelsen på fem mand samt vor holdturneringsleder Leif Hamborg er med. Tak til den øvrige
bestyrelse for det udmærkede samarbejdsklima, som har gjort dette mit 1. år efter come-backet som
hovedkredsformand ganske nemt. Herunder også i høj grad en tak til Leif Hamborg for, at han
suverænt har ledet vores holdturnering igennem den første sæson, efter at et nyt
holdturneringssystem er blevet taget i brug.

Pokalturneringen
Vort pokalstævne i 2015 blev som sædvanlig afholdt i Herning i april. Der var kun 1 deltager i
Eliterækken, der vandtes af Viborg uden kamp. I bredderækken var der 8 deltagere, og her vandt
Herning 1 foran Skive 1. I den særlige basisrække vandt Skive foran Lemvig.
Ved finalestævnet i Svendborg pinsedag tog Herning med Viborg i Eliterækken og besejrede dem
undervejs i øvrigt med 4-0. Blandt de 14 deltagere blev Herning nr. 6 og Viborg nr. 10. I
Bredderækken blev Herning nr. 12 og Skive nr. 13 blandt 16 hold. Skive stillede op i Juniorrækken
og blev en fin nr. 4 af 13 hold. I Seniorrækken var der 5 hold i 65+ rækken og 8 hold i 50+ rækken.
Her blev Holstebro nr. 3 i 65+ rækken, mens Fur bestående af 4 spillere fra Skive Skakklub, der er
bosat på de største øer i Limfjorden, blev nr. 2 i 50+ rækken.

Andre resultater
I kandidatklassen ved DM 2015 var Rasmus Thøgersen, Skive, kun ½ point fra at blive bedste
spiller under 20 år og dermed Juniordanmarksmester.
Men ved skoleskak DM vandt Rasmus i den ældste gruppe, og Marius Bøss Sørensen, Skive, blev
nr. 2 i aldersgruppe E. Det betød, at de begge kvalificerede sig til de nordiske mesterskaber, der
blev afholdt i Växjö i Sverige. Her blev Rasmus Thøgersen nr. 10 i ældste gruppe, og Marius Bøss
Sørensen nr. 5 i E-gruppen. Den tidligere Morsø- og Skive-spiller Jesper Thybo vandt B-gruppen
sikkert.

Hæderstegn og initiativpræmie mv 2016
Klubberne er som sædvanlig blevet bedt om forslag til modtagere heraf, men der blev ikke
modtaget forslag hertil. Heller ikke hovedkredsens bestyrelse har herefter fundet frem til klare
kandidater, og derfor har vi i år ikke indstillet nogen person til hæderstegnet eller en klub til
initiativpræmie.
Den årlige juniorpræmie tilfaldt i 2015 Thomas Thybo fra Skive Skakklub, uden at det desværre
kom til at fremgå af referatet fra sidste års generalforsamling.
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Skakklubs formand.

Svendborg i påsken
Endelig vil jeg opfordre klubformændene til at møde frem til delegeretmøde i Svendborg påskedag.
Hvis man er forhindret, kan man give fuldmagt til en anden, f.eks. til nogle af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer fra hovedkredsen, til at stemme for sig.

Holdturneringen
I fortsættelse af formandens beretning aflagde holdturneringsleder Leif Hamborg følgende rapport
om holdturneringen:
I hovedkredsturneringen deltog i alt 31 hold, heraf 16 som 8-mandshold og 15 som 4-mandshold.
Sammen med divisionsholdene giver det 35 hold med i alt 220 faste holdspillere, hvilket er en
nedgang på 4 i forhold til sæsonen 2014/15.
I alt har 234 spillere deltaget i 9. hk's holdturnering, hvoraf en dog vandt sit eneste parti uden kamp.
Hvis vi dertil lægger 37 divisionsspillere når vi op på 271 lokale holdturneringsspillere.
Der blev vundet 3500 ratingpoints, men kun tabt 2937. Denne forskel på 563 skyldes fortrinsvis
bonusberegningen i DSU's ratingsystem.
Divisionsturneringen
9. hovedkreds havde 4 hold med i divisionerne; Herning, Skive og Viborg i 1. division samt
Kjellerup i 2. division.
Herning klarede sig bedst med en fjerdeplads i 1. division. Viborg, som var uden tre faste spillere
fra sidste sæson, endte skuffende på syvendepladsen og rykker ned i 2. division sammen med
oprykkerne fra Skive, der var overmatchet og endte sidst i rækken. SK 1968 fra Aarhus var i en
klasse for sig selv og vender tilbage til Skakligaen.
Kjellerup endte på femtepladsen i 2. division gruppe 3 og undgik lige netop nedrykningsomkampen
mellem sekserne i gruppe 3 og 4.
Hovedkredsen
Hovedkredsens holdturnering blev domineret af Skive Skakklub, der vandt mesterrækken med sit
andethold og B- og C-rækken med henholdsvis fjerdeholdet og sjetteholdet.
Mesterrækken
Mesterrækken var præget af stor styrkeforskel mellem holdene og knækkede over på midten. Ingen
af de fire tophold satte matchpoints til mod de øvrige hold, og bortset fra 4-4 opstod alle mulige
resultater lige fra 8-0 til 4½-3½. Skive 2 var det stærkeste hold og rykker op i 2. division, hvor bl.a.
klubbens førstehold samt Viborg og Kjellerup venter, hvis ellers gruppeinddelingen tillader det.
Holstebro førte længe rækken, men med nederlag i de sidste to runder mistede de muligheden for at
vende tilbage til divisionsturneringen, hvorfra de rykkede ud i sidste sæson. Thy, der ligeledes var
nedrykkere fra divisionen, blev nr. 3. Lemvig endte sidst og skulle egentlig være rykket ned i A-
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divisionsturneringen.
Slutstillingen
1 Skive 2
2 Holstebro 1
3 THY 1
4 Herning 2
5 Ringkøbing
6 Viborg 2
7 Skive 3
8 Lemvig 1

39½ BP 12 MP 1. præmie og oprykning til 2. division
36
10 2. præmie
34
12
34
10
24½
6
22½
2
18
2
15½
2

A-rækken
A-rækken var som sædvanlig uhyre jævnbyrdig. Thy 2, som faktisk rykkede ud i sidste sæson og
deltog på den plads Thy 3 sikrede sig, vandt rækken et halvt point foran Holstebro 2. Vorgod 1 var
yderligere et enkelt point efter. Der bliver som i Mesterrækken ingen nedrykning. Dermed forbliver
Kjellerup 2, der var nedrykker fra Mesterrækken, i A-rækken. Viborg 3 deltog i rækken som
erstatning for Ikast, der kun tilmeldte et 4-mands-hold.
Det skal nævnes at Morsø Skakklub havde problemer med at stille med fuldt hold. I 5 kampe
manglede de spillere og de afgav i alt 8 partier uden kamp. Det er dog mit indtryk, at klubben har
gjort sit bedste for at stille med fuldt hold og jeg håber Morsø stadig har mod på at deltage i Arækken i den kommende sæson.
Slutstillingen
1 THY 2
2 Holstebro 2
3 Vorgod 1
4 Herning 3
5 Viborg 3
6 Aulum
7 Morsø
8 Kjellerup 2

34 BP 12 MP 1. præmie og oprykning til Mesterrækken
33½
9 2. præmie
32½ 10
30½
7
30
7
26
7
19½
2
18
2

B-rækken
Skive 4 vandt B-rækken og rykker op i A-rækken. Skive 5 blev nr. 3 og dermed skulle der være
basis for et stærkt 8-mands-hold i A-rækken. Ikast måtte nøjes med andenpladsen efter at have
vundet rækken i både 2014 og 2015.
Klaus Kristensen fra Skive 4 scorede som eneste spiller i hovedkredsen maksimumpoints med sejre
i alle sine 7 partier.
Slutstillingen
1 Skive 4
21½ BP 13 MP 1. præmie og oprykning til A-rækken
2 Ikast 20
12
12
2. præmie
3 Skive 5
15½
7
4 THY 3
14
6
5 Vestsalling
13
6
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7 Lemvig 2
8 Herning 5

12½
8½
7

6
3
3

C-rækken
Skive 6, som udelukkende består af skoleskakspillere fra Vestfjends Skoleskak i Vridsted, vandt Crækken foran Vorgod 2. De to hold byttede dermed plads fra sidste sæson. Vorgod 2 var i øvrigt det
eneste hold i turneringen, der spillede alle kampe uden brug af reserver. Holstebro 3 blev igen nr. 3.
Slutstillingen
1 Skive 6
2 Vorgod 2
3 Holstebro 3 1
4 Viborg 4
5 Kjellerup 3
6 Holstebro 4
7 Herning 6

16 BP
15
4½
13½
10½
7½
7

9 MP 1. præmie
8
2. præmie
8
8
4
4
1

Der er ikke automatisk op- og nedrykning mellem B- og C-rækken, så de 15 tilmeldte 4-mandshold
blev fordelt efter ratinggennemsnittet på de tilmeldte hold, med 8 hold i B-rækken og 7 i C-rækken.
Hvis man tjekker holdturneringssystemet vil man se at Vorgod 2 i C-rækken har et højere
gennemsnit end Herning 5 i B-rækken (hhv. 1245 og 1235). Det skyldes at turneringen rates efter
tallene pr. 25. oktober 2015, mens rækkeinddelingen var baseret på tallene fra 1. september, hvor
Herning 5 havde et snit på 1234 mod 1232.
Diverse
Selve turneringen forløb uden større problemer. Morsø Skakklubs manglende spillere er nævnt
tidligere. To øvrige hold spillede hver en enkelt kamp med kun 7 spillere og i to tilfælde udeblev
spillere uden afbud. Jeg har fået fuldt gyldige grunde til udeblivelserne og ikke haft anledning til at
uddele advarsler.
Der blev fumlet med holdopstillingen i to kampe, hvor i begge tilfælde en enkelt spiller var placeret
for lavt i forhold til styrkelisten. Begge spillere vandt deres kampe, hvilket betød jeg måtte ændre
resultaterne. Jeg skal bemærke at sådanne kampe bliver ratet, som de er spillet.
To kampe blev flyttet på grund af det ene holds problem med at stille hold. Stor tak til
modstanderholdene for at acceptere dette og dermed medvirke til en sportslig korrekt afvikling af
turneringen.
Jeg tillod mig i løbet af sæsonen at sætte følgende nyhed ind på hjemmesiden: ”Bemærk at
betænkningstiden i A-, B- og C-rækken er 40 træk i 1¾ time og ½ time plus opsparet tid til resten af
partiet”. Det skal anbefales at klubberne sørger for at adskillige spillere er i stand til at indstille de
elektroniske ure, da ovenstående ikke er en standardindstilling på de fleste ure.
Holdturneringen 2015/16 blev administreret i DSU's nye holdturneringssystem. Systemet var ikke
færdigudviklet ved sæsonstart, men blev i løbet af sæsonen forbedret og fungerer nu næsten
upåklageligt. Indberetningen er forløbet meget tilfredsstillende. Klubberne har overholdt
tidsfristerne både ved tilmeldingen til turneringen og ved indtastningen af resultaterne. Der har
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fra Skakforeningen Øbro, hvilket han skal have stor tak for.
Med henblik på sæsonen 2016/17 forventes det, at Mesterrækken spiller samme søndage som
divisionerne, dvs. 6/11, 20/11 og 11/12 2016 samt 15/1, 29/1, 26/2 og 12/3 2017 og de øvrige
rækker på de følgende hverdagsaftener.
Der blev herefter overrakt præmier til nr. 1 og 2 i hver af hovedkredsens rækker.
Dirigenten Sigurd Rindom satte derefter beretningerne til debat.
Claus Rossen, Viborg Skakklub var overrasket over, at man ikke kunne finde kandidater til
hæderstegnet – han ville fremkomme med forslag til næste år.
Frede Vistisen, Vorgod Skakklub takkede Leif Hamborg for en god indsats og udtalte sin
taknemmelighed over, at holdturneringslederen altid var behjælpelig med at løse opståede
problemer.
Christian Ertbjerg, Aulum Skakklub tilsluttede sig dette.
Leif Hamborg oplyste på forespørgsel, at tilmeldte hold til B- og C-rækken blev fordelt efter styrke.
Jens Kr. Jensen, Ikast Skakklub oplyste, at klubben havde anskaffet elektroniske ure, men at det
kneb med at få det fulde udbytte af disse.
Steen Juul Mortensen lovede sammen med Leif Hamborg at hjælpe Ikast Skakklub.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
Ad 3. Kasserer Aksel Hansen fremlagde det reviderede regnskab – se bilag.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4.
a. Morten Fabrin motiverede forslaget; man havde gode erfaringer med den foreslåede
betænkningstid i divisionsturneringen, hvor partierne bliver færdige tidligere. Kamplederne bliver
heller ikke presset så meget i tidsnødssituationerne.
Leif Hamborg mente, at den nye betænkningstid var et fremskridt for søndagskampenes
vedkommende, og Aksel Hansen fremhævede, at holdene i Mesterrækken har de nødvendige ure.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
b. Jens Kr. Jensen, Ikast Skakklub motiverede det stillede forslag med, at det var svært at stille 8
mandshold. Klubber, der kunne stille med 2 hold a 4 mand ville på den anden side ikke få forøgede
kørselsudgifter i forhold til nu.
Christian Ertbjerg, Aulum Skakklub og Frede Vistisen, Vorgod Skakklub var imod forslaget.
Preben Albertsen, Ringkøbing fremhævede, at man i hvert fald måtte fastholde 8 mandshold i
mesterrækken.
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Frode Meldgaard, Skive Skakklub, nævnte, at Skive Skakklubs fjerdehold havde kæmpet hårdt for
at rykke op i A-rækken for så sammen med klubbens femtehold at kunne stille med et 8-mandshold.
Ikast Skakklub stemte for forslaget, mens de øvrige klubber stemte imod. Forslaget blev altså
forkastet.
Ad. 5. Aksel Hansen gennemgik budgettet for 2016 – se bilag- og foreslog uændret kontingent til
hovedkredsen, hvilket blev vedtaget uden kommentarer.
Ad. 6. Alle valg blev genvalg uden modkandidater:
a.
b.
c.
d.

Aksel Hansen, Steen Juul Mortensen og Jens Lund Jensen genvalgt til bestyrelsen.
Lars Agger genvalgt som revisor.
Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Søren Ejdum genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 7. Sigurd Rindom, Holstebro og Jens Chr.Vangsgaard, Thy var inde på mulighederne for at
stille kombinerede hold fra to klubber; Christian Ertbjerg, Aulum, pointerede, at en sammenslutning
i en sådan situation var at foretrække.
Morten Fabrin afrundede diskussionen med, at visse klubber – efter en sammenslutning – kunne
have to spillesteder.
Afslutningsvis drøftede flere deltagere – Jens Chr. Vangsgaard, Thy, Frede Vistisen, Vorgod og
Jens Kr. Jensen, Ikast – mulighederne for at få flygtninge og flere skoleskakspillere ind i klubberne;
i Ikast var der interesse for at få skak på skemaet i 3. klasse, og Vorgod Skakklub havde haft
kontakt til en del flygtninge, som dog i deres hjemlande mere var vant til at spille på cafeer end i
klubber.
Søren Ladegaard, Kjellerup Skakklub oplyste, at det ofte var svært at stille med ikke-spillende
kampledere i holdkampene.
Alle kunne beklage dette; eneste farbare vej på lidt længere sigt er at uddanne flere skakdommere.
Morten Fabrin afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten for god ledelse af mødet.

Sigurd Rindom, dirigent

/Steen Juul Mortensen, sekretær

