
Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 21. 

marts 2018 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(49), Holstebro 

Skakklub/Sigurd Rindom(31), Ikast Skakklub/Jørgen Rasmussen(11), Kjellerup Skakklub/Søren 

Ladegaard(36), Ringkøbing Skakklub/Preben Albertsen(15), Skive Skakklub/Frode Meldgaard(56),  

Viborg Skakklub/Claus Rossen(48) og Vorgod Skakklub/Frede Vistisen(16). 

 

Thy Skakklub/Torben Laursen var også til stede, men uden fuldmagt fra klubbens formand. 

  

 

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne: Jens Lund Jensen, næstformand, Aksel Hansen, kasserer, 

Steen Juul Mortensen, sekretær og holdturneringsleder Leif Hamborg.  

 

Formand Morten Fabrin havde meldt afbud på grund af sygdom i nærmeste familie. 

 

Dagsorden:  

 

1)Valg af dirigent.  

 

2)Formandens beretning. 

 

3)Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

 

4)Indkomne forslag.  

   Der var ikke indkommet forslag. 

   

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  

 

Næstformand Jens Lund Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at formand Morten 

Fabrin ikke kunne deltage på grund af sygdom i nærmeste familie. 

 

Forsamlingen mindedes i stilhed Søren Agerbæk, Skive, Søren Fredsø, THY og Fritz Videbech, Viborg. 

 

Ad. 1. Sigurd Rindom blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 
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Ad. 2. I Morten Fabrins fravær læste sekretær Steen Juul Mortensen formandens beretning op: 

 

Unionen 

Unionens medlemstal har fra udgangen af 2016 til udgangen af 2017 vist en yderligere tilbagegang 

fra 4208 til 4109. 

Medlemskampagnerne i fjor i Aalborg og Allerød havde en vis effekt og blev også forsøgt enkelte 

andre steder i landet, dog uden særlig succes. 

Der er ingen tvivl om, at den helt afgørende arbejdsindsats, hvis klubberne ønsker 

medlemsfremgang, skal komme fra klubberne selv. Hvis der er behov for det, er hovedkredsen 

fortsat parat med tilsagn om en vis økonomisk støtte, fordi vi har en god økonomi. Men klubberne 

må selv komme ud af busken. På centralt hold har været præsenteret et ret omfattende – og 

temmelig dyrt – projekt, som vi fra hovedkredsens side har set på med en betydelig skepsis og 

foreløbig lagt afstand til. Men der er nedsat et landsdækkende udvalg til nærmere at vurdere det.  

Skakbladets fremtid har været et stort tema i årets løb. Der var stærke røster fremme om  simpelthen 

at nedlægge det, men efter de mange tilkendegivelser, der kom ind, lykkedes det at beholde det efter 

Thorbjørn Rosenlunds afgang som redaktør i næsten 40 år. Som et led i unionens 

informationspolitik udkommer der nu kun 4 blade årligt. Fra denne hovedkreds’ side kæmpede vi 

for at beholde 6 blade årligt, men det blev stemt ned. Vi må erkende, at med kun 4 blade om året 

ligger det egentlige nyhedsstof især på unionens hjemmeside på internettet, og vi må så glæde os 

over, at det skakblad, som Jan Løfberg og Lars Schandorff laver med mere dybtgående 

baggrundsstof med god gemmeværdi tegner godt. 

Langt om længe er der nu formuleret en overordnet elitepolitik, der kan læses på unionens 

hjemmeside som ændringsforslag til punkt 5 på HB-mødet den 12. november 2017. En række af 

landets stormestre har taget kraftigt afstand fra resultatet og har indtil videre meldt fra til 

landsholdet. Heldigvis var der i Hovedbestyrelsen enstemmig tilslutning til det endelige resultat, 

som især bygger på, at unionens vigtigste opgave er at gøre union og klubber attraktive for nye 

medlemmer og kun i mindre grad at understøtte eliten. Alle må se i øjnene, at der ikke er andre til at 

betale end skakklubmedlemmerne selv, når vi ikke har store sponsorer, og de stærke spillere kan 

eventuelt også selv gøre en indsats for at gøre sig interessante som sponsorobjekter.   

Selskabet Køge Chess Team anlagde en retssag for at få unionen til at fjerne udlændingeloftet på 2 

spillere fra divisionsturneringen, idet selskabet påberåbte sig EU-retten om arbejdskraftens fri 

bevægelighed. Unionen forsøgte i første omgang at få sagen afvist af formelle grunde, blandt andet 

under henvisning til, at det ikke var selskabet, men derimod Køge Skakklub, der deltog i 

turneringen. Efter et retsmøde, hvor der fra sagsøgerens side kom nye oplysninger frem om 

konstruktionen i Køge, fik selskabet lov til at videreføre retssagen, som ville komme til at koste 

både mange penge og megen tid for unionen. På dette stadium blev der herefter indgået et forlig, 

hvorefter unionen accepterede at fjerne begrænsningen, og Køge betalte til gengæld unionens 

sagsomkostninger. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var denne hovedkreds og mange 

andre uhyre meget imod at blive presset af en enkelt klub og et selskab til at ophæve en regel, der 

på demokratisk vis var indført af de hertil kompetente skakorganer. Men vi måtte på den anden side  
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indse risikoen for, at unionen kunne tabe en retssag, der meget vel som nævnt ville blive langvarig 

og i hvert fald dyr. Der er heller ingen tvivl om, at modparten var interesseret i en hurtig afslutning 

på sagen for snart at kunne indsætte mange udenlandske spillere, ligesom der jo på denne side også 

var en risiko for, at unionen kunne vinde retssagen. Ellers var man næppe gået ind på at betale 

unionens sagsomkostninger.    

Der er i årets løb etableret et særligt ungdoms-forretningsudvalg under unionen til at stå for den 

overordnede styring af det efterhånden heldigvis ganske omfattende ungdomsarbejde. I 2017 havde 

vi jo den fornøjelse at se, at Jesper Thybo, der stammer fra og bor i Nykøbing Mors og har haft sin 

første skakmæssige udvikling i Morsø og Skive, blev europamester i U 18, samtidig med at Jonas 

Bjerre fra en af vore nabohovedkredse blev europamester i U14.  I øvrigt blev Jesper Thybo nr. 2 

ved kåringen af årets sportsnavn på Mors. 

Rasmus Thøgersen, opvokset og bosat i Skive, fik en IM-norm ved Rilton Cup i Stockholm i nytår.  

Samarbejdet i unionens hovedbestyrelse har under formand, Poul Jacobsen fungeret vældig godt 

også i det forløbne år. På det kommende delegeretmøde i påsken udtræder kasserer Rene Baarup 

Christensen og Peter Willer Svendsen af FU, og FU foreslår som nye medlemmer Arild Rimestad 

og Bernhard Sørensen. Desuden foreslås det nuværende FU-medlem Tom Petri som ny kasserer.   

Hovedkredsen 

Medlemstallet i hovedkredsen var ved udgangen af 2016 på 341 og ved udgangen af 2017 

registreret til 335. Der har desværre senere været nogle reguleringer, så vi nu er nede på 325, når 

man optæller klubmedlemmerne.  

Vores hjemmeside har også i det forløbne år været ramt af nedbrud, og vi mangler for tiden blandt 

andet mange holdresultater fra tidligere sæsoner. Vi håber, at de kan findes frem igen. 

Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har været velfungerende. Vi mødes som regel onsdag før 

hvert af unionens hovedbestyrelsesmøder og gennemgår, hvad der rører sig både i unionen og lokalt 

her. Som regel ligger der på hovedkredsens hjemmeside få dage efter et referat af mødet.   

Nogle af hovedkredsens klubber har været aktive ved afvikling af Danmarksmesterskaber. Herning 

stod for hurtigskak DM for seniorer, både +50 og +65, og Skive arrangerede som led i et 100 års 

jubilæum DM i hurtigskak generelt. Begge turneringer blev afviklet eksemplarisk.   

Der er fortsat vældig gang i Dansk Skole Skak, hvor flere børn end nogensinde før lærer at flytte 

brikkerne, men Dansk Skole Skak lægger vægten på skak som pædagogisk middel og ikke som 

sport og konkurrence. Det giver et hul, og i denne sæson har vi med glæde set, at klubberne i 

Herning, Holstebro, Skive, Vorgod og Kjellerup har grebet den udfordring, som vi på sidste års 

generalforsamling kastede ud under Eventuelt om at gå aktivt ind som medhjælpere ved de 

regionale skoleskakstævner. Med henblik herpå fremstillede hovedkredsen en pjece til uddeling til 

skoleeleverne med opfordring til at tage det næste skridt og at kontakte en rigtig skakklub. 

Tilsyneladende er det indtil videre en ret beskeden effekt, dette har haft, men vi håber fortsat på 

tilgang fra skoleskakken til klubskakken og håber, at klubberne fortsat vil medvirke hertil også i 

kommende sæsoner. Ellers uddør vore klubber i takt med fortsat stigning i gennemsnitsalderen. Og 

jo færre klubber, jo længere bliver der imellem dem og jo sværere bliver det at få nye medlemmer. 
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Med hensyn til disse lørdagsstævner har der været afholdt 5, og deltagertallet har været højere end i 

fjor: 68 i Hammerum, 64 i Resen ved Struer, 100 ved holdstævnet i Mønsted, 77 i Videbæk og 75 i 

Kjellerup. Flot! Stor tak til alle, der har fået disse stævner til at køre, både skoleskakfolk, klubfolk, 

forældre og andre.  

 

Pokalturneringen 

Vort pokalstævne i 2017 blev som sædvanlig afholdt i Herning. Der deltog 2 hold i Eliterækken, 5 

hold i Bredderækken og 2 hold i vores særlige Basisrække, dvs. i alt 9 hold. I Eliterækken vandt 

Viborg over Herning, og i Bredderækken sejrede Holstebro foran Herning, 2 Skivehold og et hold 

fra Viborg. Endelig tog Herning sig af Basisrækken ved at vinde over Skive.  

Ved finalestævnet i Svendborg pinsedag blev i Eliterækken Viborg nr. 5-6 og Herning nr. 13 af de 

14 hold. I Bredderækken blev Herning nr. 9 og Holstebro nr. sidst af 14 hold I Seniorrækken og 

Juniorrækken var vores hovedkreds ikke repræsenteret. 

 

Andre resultater 

Ved DM i skak for ungdom blev Thomas Thybo fra Skive Skakklub Danmarksmester i U16. Ved 

det nordiske mesterskab i Finland blev Thomas placeret midt i feltet i U17. 

   

Hæderstegn og initiativpræmie mv  

Hovedkredsen foretager indstilling om tildeling af hæderstegn til en energisk skakleder og 

initiativpræmie til en aktiv klub. 

I år indstilles som modtager af hæderstegnet Søren Ladegaard fra Kjellerup Skakklub med denne 

motivering: 

9. hovedkreds indstiller Søren Ladegaard, Kjellerup Skakklub til at modtage hæderstegnet. Søren Ladegaard 

har i lang tid deltaget i ledelsen af Kjellerup Skakklub, nu som formand. Han leder også klubbens 

juniorarbejde, og ikke mindst er han som formand for skoleskakken i hele hovedkredsens område primus 

motor for de meget velbesøgte skoleskakstævner og er ad den vej også et værdifuldt bindeled mellem 

skoleskakken og klubskakken. 

 

Som modtager af initiativpræmien indstilles Herning Skakklub med følgende begrundelse:  

9. hovedkreds indstiller Herning Skakklub til at modtage initiativpræmien. Herning Skakklub har i mange år 

opretholdt et meget højt aktivitetsniveau; udover den interne klubturnering, Herning Byturnering 

,Midtjylland Open, den indledende runde i Pokalturneringen samt den meget velbesøgte 

hurtigskakturnering Årets Første Træk, har klubben de to sidste år arrangeret DM i Hurtigskak for seniorer. 
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Den årlige juniorpræmie tilfalder i 2018 Jacob Kindt Nielsen (født i 2003) fra Kjellerup Skakklub. 

Jacob har været meget aktiv, og fra 1. april 2017 til nu er han steget i rating fra 1428 til næsten 

1600, ikke mindst i kraft af gode resultater i holdturneringen både i hovedkredsen og i 2. division. 

  

Svendborg i påsken 

DM holdes i Svendborg både i 2018 og 2019. Jeg vil opfordre klubformændene til at møde frem til 

delegeretmødet 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.  

 

Dirigenten Sigurd Rindom satte derefter beretningen under debat. 

Jørgen Rasmussen, Ikast, Søren Ladegaard, Kjellerup og sekretær Steen Juul Mortensen kunne 

bekræfte hinanden i, at de fleste lærere, der beskæftigede sig med skoleskak, så skakspillet som et 

pædagogisk hjælpemiddel i den daglige undervisning og ikke som et middel til at få skoleelever til 

at melde sig ind i Unionens klubber. 

Steen Juul Mortensen uddybede kort indholdet af omtalen af Unionens elitepolitik i formandens 

beretning: Ved OL og EM for hold skal spillerne som udgangspunkt bo på dobbeltværelse. 

Honorarer afskaffes, men spillerne modtager time-dagpenge efter statens regler. 

Forsamlingen godkendte med applaus tildelingen af hæderstegn til Søren Ladegaard. 

 

Holdturneringen 

I fortsættelse af formandens beretning aflagde holdturneringsleder Leif Hamborg følgende rapport 

om holdturneringen: 

 

Beretning - 9. hk's holdturnering 2017/18 

I hovedkredsturneringen deltog i alt 29 hold, heraf 15 som 8-mandshold og 14 som 4-mandshold. 

Sammen med divisionsholdene giver det 33 hold med i alt 208 faste holdspillere, hvilket er en 

nedgang på 4 i forhold til sæsonen 2016/17. 

I alt har 223 spillere deltaget i 9. hk's holdturnering. Yderligere 34 har spillet divisionskampe. Det 

giver i alt 257 lokale holdturneringsspillere. 

Det skulle have givet 560 spillede partier i Hovedkredsen. I alt blev 11 partier dog ikke spillet af 

diverse grunde. 

I Mesterrækken udeblev en enkelt spiller fra en enkelt kamp. I A-rækken måtte det ene hold i fem 

forskellige tilfælde opgive at stille fuldtalligt op. Det drejede sig om Ringkøbing og Skive 4 hver to 

gange samt Aulum en enkelt gang. I B-rækken måtte Vestsalling opgive at stille hold til sidste 

runde i Herning, hvor  de skulle have mødt Herning 4. Endelig måtte Skive 6 i C-rækken en enkelt 

gang møde op med 3 spillere. 
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Divisionsturneringen 

Med de to Skive-holds nedrykning havde 9. hovedkreds kun 4 hold med i divisionsturneringen; 

Herning i 1. division; Viborg, Kjellerup og nyoprykkede Holstebro i 2. division. 

Herning endte som nr. 3 i 1. division gruppe 2, hvorfra Evans fra Vejle rykkede op i Skakligaen. 

Det var en fremgang for Herning, da holdet i de tre foregående sæsoner er endt på fjerdepladsen. 

Efter at have været tæt på i sidste sæson lykkedes det Viborg at vinde 2. division gruppe 4 og 

dermed rykke op i 1. division. Kjellerup fik en respektabel 4. plads i samme række, mens Holstebro 

blev nr. 7 og rykkede tilbage til Hovedkredsens Mesterrække. 

 

Hovedkredsen 

Mesterrækken 

Hvor kampen om oprykning til 2. division i sæsonen 2016/17 var et parløb mellem Holstebro 1 og 

THY 1, var der i denne sæson nærmere tale om et sololøb. Skive 1 var en klasse over de øvrige hold 

og var allerede sikret oprykning før sidste runde.  

Skive 1 opnåede 47 points, hvilket er ny rekord for 9. hk's mesterrække. Den tidligere rekord havde 

THY med 45 i sæsonen 2013/14 og to gange er rækken vundet med 44½. Som et kuriosum kan 

nævnes at Skive 1’s forventede score var 50,2. Det laveste antal point rækken er vundet med er 

34½, hvilket var nok for Nordthy i sæsonen 1991/92. 

THY 1 og Herning 2 blev igen henholdsvis nr. 2 og 3, mens nedrykkede Skive 2 endte som nr. 4. 

Viborg 2, Lemvig 1 og Skive 3 endte på de næste pladser, mens nyoprykkede Holstebro 2 havde det 

svært og rykker tilbage til A-rækken. 

Det lykkedes Skive 2 at bruge hele 22 forskellige spillere i løbet af sæsonen skarpt forfulgt af 

Herning 2 med 18. Det kan der sikkert tolkes meget på, men det skal jeg undlade at gøre. Blot 

konstatere at det ikke bliver nemmere at få folk til at spille holdskak om søndagen. 

Derudover skal nævnes at Ove Kroll fra THY opnåede et kandidatresultat via sine resultater i de 

første fem runder. 

Ove Kroll blev samtidig med  6½ points delt topscorer med Jørn Christensen Hvid fra Skive 1. 

Tummas Jacobsen, THY scorede dog maksimumpoints i 6 partier. 

Mesterrækken blev spillet med 8 hold, og det er Turneringslederens håb at alle kvalificerede hold, 

inkl. oprykkerne fra Ringkøbing, tilmelder hold i den kommende sæson. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Skive 1 47 14 1. præmie og oprykning til 2. division 

2 THY 1 38½ 10 2. præmie 

3 Herning 2 35 11 

4 Skive 2 26 6 

5 Viborg 2 23 5 

6 Lemvig 1 20½ 6 

7 Skive 3 20 4 

8 Holstebro 2 14 0 Nedrykning til A-rækken 

 

A-rækken 

A-rækken har tradition for at være den mest jævnbyrdige række i Hovedkredsen. Sådan var det også 

i denne sæson og der var kun 1½ points mellem nr. 3 og 6. Ringkøbing var dog det stærkeste hold 

og vender tilbage til Mesterrækken, hvorfra de frivilligt rykkede ned for to år siden. Aulum blev nr.  
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2 foran THY 2, der var rykket ned fra Mesterrækken. På de næste pladser kom Viborg 3, Vorgod 1, 

Herning 3 og Skive 4. Der er dog ingen nedrykning, da rækken kun bestod af 7 hold. 

Morsø, som var rykket op fra B-rækken, valgte ikke at tilmelde et 8-mands-hold og forblev dermed 

i B-rækken, som de vandt endnu en gang. Morsø har dog udtrykt håb om kunne deltage i A-rækken 

i den kommende sæson. Det kræver dog spillertilgang, som de håber vil komme bl.a. via skoleskak-

tiltag i Nykøbing og Øster Jølby. 

Knud Erik Søgård Jensen fra Ringkøbing vandt alle sine 6 partier og blev en sikker topscorer i 

rækken. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Ringkøbing 33 11 1. præmie og oprykning til Mesterrækken 

2 Aulum 27½ 8 2. præmie 

3 THY 2 23 6  

4 Viborg 3 23 5  

5 Vorgod 1 21½ 4 Vandt 5½-2½ i indbyrdes kamp mod Herning 3 

6 Herning 3 21½ 4  

7 Skive 4 18½ 4  

 

B-rækken 

Som allerede nævnt vandt Morsø, ligesom i sidste sæson, B-rækken. Morsø var det eneste hold i 

hele holdturneringen, der havde samme opstilling i alle kampe. Godt nok ikke deres faste opstilling, 

men alligevel værd at nævne.  

Kjellerup blev nr. 2 lige med Ikast, men med flere matchpoints. Herning 4 blev nr. 4 med Vorgod 2, 

Lemvig 2 og Vestsalling på de efterfølgende pladser.  

Vestsalling var desværre ikke i stand til at stille hold til den afsluttende runde og tabte derfor 0-4 til 

Herning 4. Derfor skal Vestsallings kampe i henhold til turneringsreglementets § 11, stk. 4 udgå, 

når indrangering af Herning 4 skal ske. Det ændrer dog ikke på Hernings slutplacering som nr. 4. 

Jonas Plejdrup fra Morsø blev suveræn topscorer i rækken med 100% score i 6 partier. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Morsø 18½ 11 1. præmie og oprykning til A-rækken 

2 Kjellerup 2 16½ 10 2. præmie 

3 Ikast 16½ 9  

4 Herning 4 11½ 5  

5 Vorgod 2 7½ 2  

6 Lemvig 2 7 4  

7 Vestsalling 6½ 1  

 

C-rækken 

C-rækken var uhyre jævnbyrdig og de øverste fire hold opnåede alle 8 matchpoints. Nu er det som 

bekendt brætpoints, der tæller først og Herning 5 vandt rækken et enkelt point foran Holstebro 3 og 

med yderligere et halvt point til Skive 5 og THY 3 på de næste pladser. Kjellerup 3, Viborg 4 og 

Skive 6 endte på placeringerne fra 5-7. 

Holstebro 3 blev dømt som taber af et parti, da de stillede forkert op i kampen mod Skive 5 i 5. 

runde. 
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En gevinst i dette parti ville dog ikke have ændret på Holstebros placering i rækken, da tiebreakeren 

så ville have været den indbyrdes kamp mod Herning, som blev tabt 1-3. Skive 5 tjente dog to 

placeringer på afgørelsen. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Herning 5 14½ 8 1. præmie 

2 Holstebro 3 13½ 8 2. præmie 

3 Skive 5 13 8 Vandt 2½-1½ i indbyrdes kamp mod THY 3 

4 THY 3 13 8  

5 Kjellerup 3 12½ 6  

6 Viborg 4 9 2  

7 Skive 6 8½ 2  

 

Diverse 

Endelig vil jeg gerne takke klubberne for at overholde tidsfristerne, både ved indtastningen af 

resultaterne og ved selve tilmeldingen til turneringen.  

Jeg har tidligere nævnt manglende spillere og at elleve partier af den ene eller anden grund ikke 

blev spillet. Det er dog mit indtryk at alle har gjort deres yderste for at stille med fuldt hold. 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 spille, 

og det er ikke værd at tilstræbe. 

Jeg har i et enkelt tilfælde overvejet at give en advarsel for udeblivelse uden afbud, men valgte dog 

at undlade det. 

Med hensyn til sæsonen 2018/19 spiller divisionsholdene på følgende datoer: 28. oktober, 18. 

november og 9. december 2018 samt 13. januar, 27. januar, 24. februar og 10. marts 2019. 

Jeg forventer at Hovedkredsens bestyrelse vedtager de samme datoer for Mesterrækken og at de 

øvrige rækker spiller de følgende hverdage. 

 

Der var ingen spørgsmål til holdturneringslederen; der blev udtrykt stor tilfredshed med 

turneringslederens indsats. 

 

Beretningen blev derefter godkendt enstemmigt af forsamlingen. 

 

Ad. 3. Kasserer Aksel Hansen gennemgik det reviderede regnskab, der vedlægges som bilag. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Steen Juul Mortensen roste Aksel Hansens arbejde som 

kasserer. 

 

Ad. 4. Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 5. Aksel Hansen gennemgik næste års budget og foreslog uændret kontingent til Hovedkredsen. 

På forespørgsel blev det oplyst, at Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse også foreslår uændret 

kontingent. 

 

Forsamlingen vedtog uændret kontingent. 
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Ad. 6. a. Aksel Hansen, Jens Lund Jensen og Steen Juul Mortensen genvalgtes til bestyrelsen. 

           b. Lars Agger genvalgtes som revisor. 

           c. Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen genvalgtes som bestyrelsessuppleanter. 

           d. Søren Ejdum genvalgtes som revisorsuppleant. 

 

Ad. 7. Intet under dette punkt. 

 

Steen Juul Mortensen takkede Sigurd Rindom for indsatsen som dirigent og rundede 

generalforsamlingen af ved at motivere et leve for hovedkredsen. 

 

 

 

 

 

 

 

            Sigurd Rindum   Steen Juul Mortensen 

                           Dirigent            Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


