
Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 10. 

april 2019 kl. 19.30 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup.  

 
Følgende klubber var repræsenteret med formand/repræsentant og stemmetal anført i parentes:  

 

Herning Skakklub/Jens Lund Jensen (49), Holstebro Skakklub/Henrik Sejersen (28), Kjellerup 

Skakklub/Søren Ladegaard (38), Ringkøbing Skakklub/Preben Albertsen (12), Skive Skakklub/Frode 

Meldgaard (56), THY Skakklub/Torben Laursen (25) og Viborg Skakklub/Claus Rossen (40) 

 

 

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne: Morten Fabrin, formand, Jens Lund Jensen, næstformand, 

Aksel Hansen, kasserer, Steen Juul Mortensen, sekretær og holdturneringsleder Leif Hamborg 

Til stede var også Jens Grud Sørensen, THY, Sigurd Rindom, Holstebro, Thomas Højbjerg Suarez, 

Viborg og Lars Agger, Skive. 

 

 

Dagsorden: 

1)Valg af dirigent. 

2)Formandens beretning 

3)Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (Se bilag) 

4)Indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremsætter 2 forslag: 

1)Ændring af holdturneringsreglementets § 6 E og § 9 F. (Se bilag). 

2)Lokal medlemskampagne. (Se bilag). 

5)Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

6)Valg.  

a) Formand Morten Fabrin og Leif Hamborg er på valg til bestyrelsen. 

b) Revisor Sigurd Rindom 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 Lone Vigh, Skive, Bent Faust Andersen, Ringkøbing, Laurids Buskbjerg, Aulum, Jens 

Christian Vangsgaard, Thy og Jens Vistisen, Herning. 

 

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

beslutningsdygtig. 
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Ad. 2. Morten Fabrin aflagde følgende beretning: 

Unionen 

Unionens medlemstal er det seneste år faldet fra 4074 til 4044. 

Den tidligere gennemførte medlemskampagne har kun haft en meget begrænset effekt. I det seneste 

år har man så forsøgt sig med en imagekampagne, som vi her fra hovedkredsen havde et meget 

skeptisk forhold til. Det gav sig udslag i, at vi i HB som de eneste ikke kunne stemme for forslaget. 

Vi forholder os imidlertid loyalt til kampagnen og ønsker den det bedste, men vi har ikke megen tiltro 

til, at den kan hjælpe, hverken generelt eller i vores landsdel. Vi søger nok hellere andre veje, jf. et af 

vore forslag, som vi kommer til senere under generalforsamlingen.  

Vi har jo fået et nyt skakblad med kun 4 årlige numre, og det ser interessant og læseværdigt ud. 

En række af landets stormestre har jo taget afstand fra den elitepolitik, der blev enstemmigt vedtaget 

i november 2017, men heldigvis er der kommet en dialog i gang, som forhåbentlig kan føre til noget 

positivt, og som måske kan rummes inden for den vedtagne politik. 

Dansk Skaksalg har det ikke godt og har måttet lukke her pr. 31/3 2019 i forbindelse med direktørens 

fratræden. Navnlig er forhandlingen af litteratur ikke rentabel. Der håbes på genstart 1/6 i nært 

samarbejde med den tyske samarbejdspartner Niggelmann. 

I årets løb har unionen to gange måttet skifte kasserer; senest er Poul Guldbæk Olesen fra Vejlby-

Risskov meget tiltrængt trådt til. Unionens forretningsudvalg er også ramt af, at Bernhard Sørensen 

fra Hillerød er fratrådt. Formand Poul Jacobsen trækker et meget stort læs. Henrik Fris fra Allerød 

har meldt sig som kandidat til FU.   

Det særlige landsdækkende ungdoms-forretningsudvalg er ikke kommet rigtigt i gang endnu. 

 

Hovedkredsen 

Medlemstallet i hovedkredsen var den 30. marts 2018 326 og er pr. 30. marts 2019 på 324. Pr. 1. april 

2019 er det 319. 

Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har fortsat 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.   

Hovedkredsen har for en måneds tid siden stukket en føler ud til 6. hovedkreds for at høre om interesse 

for en eventuel sammenlægning. Som det er nogle bekendt, forsøgtes noget tilsvarende for 10 år siden 

med fuld opbakning fra 9. hovedkreds, men forslaget faldt med ret snævert flertal i 6. hovedkreds. Vi 

har heller ikke senere hørt om modstand fra vore klubber mod projektet, og vi har derfor i bestyrelsen 

forsøgt os igen.  

Der er fortsat vældig gang i Dansk Skoleskak, 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 også i denne sæson har vi med glæde set, at en række af vore  
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skakklubber har været medhjælpere ved de regionale skoleskakstævner, der afholdes på nogle 

lørdage. Hovedkredsens skakklubpjece er blevet opdateret og uddelt ved stævnerne. 

Med hensyn til disse lørdagsstævner har der været afholdt 5, og deltagertallet har været rigtig pænt, 

dog ikke helt så højt som i den foregående sæson. Stor tak til alle, der har fået disse stævner til at 

køre, både skoleskakfolk, klubfolk, forældre og andre.  

 

Pokalturneringen 

Kvalifikationsstævnet i Herning blev holdt den 22. april 2018 med 8 hold fra 4 klubber. I Eliterækken 

vandt Herning foran Viborg, og i Bredderækken gik Kjellerup og Skive videre. 

Ved finalen pinsedag den 20. maj 2018 i Svendborg blev Herning nr. 4 af de 14 hold med 8 

matchpoints, mens Viborg trods sejre i de to første runder blev næstsidst med 4 matchpoints. 

I bredderækken med 14 hold blev Skive nr. 4 med 8 matchpoints og Kjellerup nr. 10 med 5 

matchpoints. 

I juniorrækken med 12 hold blev Skive nr. 5 med 7 matchpoints.  

I seniorrækken deltog et hold fra Herning benævnt ”Silkeborgvej 35 m/chauffør + Kibs” blandt de 16 

hold, og holdet sluttede med 4 matchpoints, hvilket rakte til en placering som nr. 13. 

 

Kvalifikationsstævnet for 2019 er allerede afholdt den 31. marts 2019 i Herning med deltagelse af 10 

hold med følgende resultater: 

Eliterækken (2 hold): Viborg vandt knebent 8½-7½ over Herning. 

Bredderækken (6 hold): Kjellerup vandt foran Skive 2. 

Basisrækken (2 hold): Kjellerup vandt foran Herning. 

Andre resultater 

Ved DM i skak for ungdom blev Thomas Thybo fra Skive Skakklub nr. 3 i U16 efter at have ført 

indtil sidste runde. 

   

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 Frode Meldgaard fra Skive Skakklub med denne 

motivering: 

Frode Meldgaard har været en sand drivkraft i de to klubber, han har været med i. Først i Vinderup 

Skakklub, hvor han i mange år var turneringsleder og medlem af bestyrelsen. Hans mest markante  
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aftryk i klubben var dog måske, at han tog sig godt af skoleskakken i Vinderup igennem 18 år fra 

1988 til 2006. 

Vinderup Skakklub valgte at lukke i 2007 på grund af svigtende medlemstal. Året efter kom Frode 

Meldgaard sammen med en håndfuld andre tidligere Vinderup-medlemmer til Skive Skakklub, hvor 

han hurtigt kom med i bestyrelsen, og efter to år som kasserer, blev han valgt som formand i 2013 – 

en post han har passet på fornem vis i snart seks år med en stor arbejdsindsats og en fantastisk evne 

til at få tingene til at glide. I Frodes formandsperiode har Skive Skakklub markeret sig som en klub, 

hvor skoleskak og ungdomsarbejde har en central placering, og Skive er aktuelt hovedkredsens største 

klub med tæt på 60 medlemmer. 

 

Som modtager af initiativpræmien indstilles i år ingen klub fra vores hovedkreds. 

 

Den årlige juniorpræmie tilfalder i 2019 Philip Nielsen, Skive, der er født i 2005 og på 14 måneder 

har øget sin rating fra 1189 til 1669, når holdturneringen regnes med. Philip er p.t. hovedkredsens 

næsthøjst ratede juniorspiller, selv om det først er i år han fylder 14. 

 

Svendborg i påsken 

DM holdes i Svendborg igen i år. 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.  

 

Holdturneringen 

I fortsættelse af formandens beretning aflagde holdturneringsleder Leif Hamborg følgende rapport 

om holdturneringen: 

Beretning - 9. hk's holdturnering 2018/19 

Noget usædvanligt holder vi generalforsamlingen før holdturneringen er helt færdigspillet. A-rækken, 

som ekstraordinært spilles med 9 hold, spiller den afsluttende runde i morgen i Viborg.  

I alt har der i sæsonen 2018/19 deltaget 31 hold fra 9. hovedkreds i henholdsvis Divisionsturneringen 

og i 9. hovedkreds' egen holdturnering. 20 8-mands-hold og 11 4-mands-hold med i alt 204 faste 

holdspillere, hvilket er en nedgang på 4 i forhold til sæsonen 2017/18.  

 

Divisionsturneringen 

4 af de 31 hold deltog i DSU's Divisionsturnering, nemlig Herning og Viborg i 1. division gruppe 2, 

og Kjellerup og Skive i 2. division gruppe 4. 

I 1. division endte Herning endnu en gang som nr. 3 med 29 points, mens nyoprykkede Viborg endte 

på sjettepladsen med 25 points uden for alvor at have været i nedrykningsfare. Nordre fra Aarhus 

vandt rækken og vender tilbage til Skakligaen. Skive vandt alle kampe i deres gruppe i 2. division og  
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rykker op i 1. division. Med 36 brætpoints var de dog kun et enkelt point foran Nordres andethold. 

Kjellerup endte midt i rækken som nr. 5 med 27 points. 

Med Holstebros oprykning fra Mesterrækken har vi nu igen 5 lokale divisionshold, hvoraf de 3 endda 

skal spille i 1. division. 

 

Hovedkredsens holdturnering 

Mesterrækken 

Nedrykkede Holstebro 1 var det stærkeste hold i Mesterrækken, hvor der endnu en gang vor stor 

styrkeforskel mellem de forskellige hold. Både Skive 2 og Herning 2 havde dog teoretiske muligheder 

for at snyde Holstebro for oprykningen før deres indbyrdes kamp ved sidste spillerunde på Skivehus 

Skole. Skive 2 vandt det opgør og blev nr. 2 foran netop Herning 2 og THY 1. Lemvig 1 blev nr. 5 

foran Viborg 2, mens Skive 3 endte sidst af de 7 hold.  

Det var desværre nødvendigt at spille rækken med kun 7 hold da Ringkøbing, som vandt A-rækken i 

sidste sæson, ikke ønskede at rykke op.  

Rækken blev skæmmet af den nævnte styrkeforskel mellem holdene og i hele 9 af de 21 kampe 

opnåede det vindende hold 6½ points eller mere. Det kan også nævnes at i sidste runde havde Thys 

Ove Kroll en forventet score på 1. Holstebros andet bræt Peter Husted vandt alle sine seks partier. 

Det var dog ikke nok til et kandidatresultat, da modstandernes ratingtal var for lave. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Holstebro 1 35 12 1. præmie og oprykning til 2. division 

2 Skive 2 32 8 2. præmie 

3 Herning 2 29½ 7  

4 THY 1 28 9  

5 Lemvig 1 17 4  

6 Viborg 2 13½ 2  

7 Skive 3 13 0  

 

A-rækken 

Førnævnte Ringkøbing fik lov at blive i A-rækken og da Morsø denne gang var i stand til at tilmelde 

et 8-mands-hold endte vi med hele 9 hold i rækken. Dette er selvfølgeligt ikke optimalt men 

alternativet, som var at smide et af holdene ud, ville være urimeligt. Alle holdene fik tilbuddet om at 

overtage den ledige plads i Mesterrækken men takkede nej. I det omfang jeg fik begrundelser, var 

problemet med at stille fuldt hold til søndagskampe samt manglende styrke de mest brugte. 

Det er dog mit håb at de to hold, der ender med at rykke op, vil gøre brug at deres ret til at spille i 

Mesterrækken i den kommende sæson. Deres ratingtal er i hvert fald næsten på niveau med de tre 

nederst placerede hold i dette års Mesterrække. Nu bliver A-rækken jo ikke færdigspillet før i morgen 

aften, men Ringkøbing sikrede sig den ene plads i aftes, og Holstebro 2 skal kun bruge et enkelt point 

i kampen mod Aulum for at sikre sig den anden.  

Holdene har som sædvanlig været jævnbyrdige og kun i 5 af de hidtil spillede 33 kampe har det 

vindende hold opnået 6½ points eller mere. Det svarer til 15% af kampene mod 43% i Mesterrækken. 

Individuelt har Gert Søgaard Kristensen fra Ringkøbing scoret 7½ points efter alle 8 partier og Henrik 

Paarup fra Holstebro 2 6½ i de første 7. 
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Foreløbig stilling før torsdagens kampe 

Pl Hold Kampe BP MP 

1 Ringkøbing 8 42½ 14 1. eller 2. præmie og oprykning til Mesterrækken 

2 Holstebro 2 7 35 13 

3 Vorgod 1 8 32 8 

4 Aulum 7 29 8 

5 THY 2 8 27½ 9 

6 Herning 3 7 27½ 5 

7 Viborg 3 7 24 4 

8 Skive 4 7 24 2 

9 Morsø 7 22½ 3 

 

B-rækken 

Ikast ankom til den afsluttende runde i Herning med en viden om at 3 points ville være nok til at vinde 

rækken foran Kjellerup 2, der var oversidder. Desværre indløb der et afbud fra Vestsalling kort før 

kampen skulle begynde og Ikast fik dermed tildelt en sejr på 4-0, hvilket sikrede dem førstepladsen 

og retten til at rykke op i A-rækken. Ifølge reglementet skal slutplaceringen for et hold, der vinder 4-

0 uden kamp, findes ved at slette såvel 4-0 sejren som de øvrige holds resultater mod det pågældende 

hold. Da Kjellerup 2 også slog Vestsalling 4-0 ændrer dette ikke på slutstillingen. 

Ikast vil formentlig ikke være i stand til at tilmelde et 8-mandshold til næste sæson og vil i så fald 

forblive i B-rækken. 

Topscorer i B-rækken blev sidste års vinder af 9. HK’s juniorpræmie Jacob Kindt Nielsen fra 

Kjellerup 2 med 5½ points i sine 6 partier. Jacob har derudover været flittigt brugt som reserve på 

Kjellerups divisionshold. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Ikast 19½ 10 1. præmie og oprykning til A-rækken 

2 Kjellerup 2 18 12 2. præmie 

3 Lemvig 2 12½ 6  

4 Vorgod 2 10½ 5  

5 Vestsalling 10 7  

6 Holstebro 3 7½ 2  

7 Herning 4 6 0  

 

C-rækken 

C-rækken, som bestod af fire hold, spillede dobbeltrunde. Kjellerup 3, der bestod af juniorspillere 

samt en chauffør, var suveræne og vandt foran sidste sæsons vindere Herning 5. Hvis der bliver en 

ledig plads i A-rækken vil Kjellerup være første reserve og en sammenlægning af Kjellerup 2 og 3 

vil nok kunne skabe ravage i den række. Rækkens topscorer blev Peder Henry Pedersen fra Herning 

5 med 5 points i 6 partier.  

 

Slutstillingen 

Pl Hold BP MP 

1 Kjellerup 3 16 10 1. præmie 
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2 Herning 5 13 7 2. præmie 

3 Kjellerup 4 11½ 7  

4 Vorgod 3 7½ 0  

 

Diverse 

Alexander Ryge Larsen fra Kjellerup har med 149 point opnået den største ratinggevinst i hele 

turneringen. Vinderen af 9. HK’s juniorpræmie Philip Nielsen fra Skive, har med 141 point reelt gjort 

det noget bedre, da hans koefficient er lavere. 9-årige Emil Zander fra Kjellerup har tjent 126. 

 

Turneringen er i det store og hele forløbet problemfrit, dog har det været følgende uregelmæssigheder:  

1) Jeg har nævnt at Vestsalling ikke var i stand til at stille hold i sidste runde af B-rækken.  

2) I fire tilfælde er spillere af den ene eller anden grund udeblevet og i yderligere seks tilfælde er det 

ene hold løbet tør for reserver og har måttet spille med en mand i undertal. Sjovt nok er det i 9 af de 

10 tilfælde udeholdet, der har manglet en spiller. 

3) Et enkelt hold har stillet forkert op og mistet et point på det. 

4) Tre kampe er blevet flyttet til en ny dato efter aftale mellem klubberne. Bl.a. har Vorgod og 

Ringkøbing spillet deres sidste kamp i A-rækken i går.  

5) Endelig er der kampen i Mesterrækken mellem Holstebro og Lemvig, der på grund af uheldige 

omstændigheder ikke blev spillet på den oprindelige dato. Sagen endte endda i Turneringskomitéen, 

som stadfæstede min beslutning om at kampen skulle spilles på en ny dato. 

Med hensyn til sæsonen 2019/20 spiller divisionsholdene på følgende datoer: 27. oktober, 10. 

november og 1. december 2019 samt 12. januar, 26. januar, 23. februar og 15. marts 2020. Jeg 

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

rækker spiller de følgende hverdage. 

Præmierne, som tidligere er blevet uddelt som gavekort eller indsat på den enkelte klubs konto i 

Dansk Skaksalg, vil i år blive indsat direkte på klubbernes almindelige bankkonti. 

Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for god samarbejdsvilje og især for den hurtige indtastning af 

resultaterne, som gør at alle kan følge turneringen på bedste måde.  

 

Dirigenten satte derefter beretningerne til debat. 

 

Morten Fabrin oplyste på spørgsmål fra Claus Rossen, at bestyrelsen ikke havde kontaktet 7. 

hovedkreds med henblik på sammenslutning, da denne for 10 år siden ret hurtigt havde trukket sig 

fra drøftelserne bl.a. på grund af, at man her spillede med 6-mandshold.  

 

Jens Grud Sørensen, Thy Skakklub, forespurgte, om man ikke kunne ophæve 60 km-reglen i 

holdturneringsreglementet. Leif Hamborg oplyste, at han altid ved planlægningen af holdturneringen 

forsøgte, at denne regels anvendelse ikke blev aktuel. 

Morten Fabrin fremhævede, at klubberne i forbindelse med invitationen til holdturneringen kan 

opregne individuelle ønsker, der naturligvis skal på banen før starten af turneringen. 

 

Begge beretninger blev derefter godkendt enstemmigt uden yderligere kommentarer. 

 

 

Ad. 3. Aksel Hansen gennemgik regnskabet for 2018, der ikke gav anledning til spørgsmål. 
 



-8- 

 

Morten Fabrin bemærkede, at han i sin beretning burde have nævnt, at 7 klubber havde købt 

elektroniske ure via hovedkreds/union, der var indgået og betalt. 

 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

1. Ændring af holdturneringsreglementets § 6 E og § 9 F. (Se bilag) 

 

Morten Fabrin motiverede forslaget og understregede, at spillere, der vil spille for 2 klubber, 

skal være registreret som medlemmer af Dansk Skak Union i begge klubber. 

 

            Forslaget vedtaget enstemmigt. 

 

2. Lokal medlemskampagne. (Se bilag) 
 

Morten Fabrin motiverede forslaget, der blev vedtaget enstemmigt således, at ”fra den 1. juli 

2019” ændres til ” fra den 1. april 2019”. 

  

 

Ad. 5. Aksel Hansen fremlagde budgettet for 2019 (se bilag), hvor der ikke var afsat et beløb, som 

medlemskampagnen skønnes at ville koste. 
 

 

Ad. 6.  

 

1. Morten Fabrin oplyste, at han i 2019 forventer at flytte til København, men at han var villig 

til genvalg; bestyrelsen havde drøftet, hvordan man ved hjælp af nye kommunikationsmidler 

kunne afholde bestyrelsesmøder i fremtiden. Generalforsamlingen gav udtryk for sin glæde 

over formandens beredvillighed til genvalg. 
Leif Hamborg blev ligeledes genvalgt med akklamation. 

2. Revisor Sigurd Rindom genvalgt med akklamation. 
3. Bestyrelsessuppleanterne Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen genvalgt med akklama-

tion. 

4. Revisorsuppleant Søren Ejdum genvalgt med akklamation. 
 

Ad. 7. Claus Rossen og Henrik Sejersen oplyste, at henholdsvis Viborg Skakklub og Holstebro 

Skakklub skifter spillelokaler. 

 

Søren Ladegaard takkede for hjælp til skoleskakstævnerne. 

 

Morten Fabrin afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten for veludført arbejde. 

   

 

     Steen Juul Mortensen 
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BILAG. 

Forslag til 9. hks generalforsamling 10. april 2019: 

 

Ændring af reglement for 9. hovedkreds´ holdturnering 

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 26. august 2018, at det ikke er nogen 

hindring for deltagelse på et hold i Ligaen eller divisionerne, at en spiller samtidig er medlem af en 

klub i en anden hovedkreds og spiller for denne klubs hold i den lokale hovedkredsturnering. Det er 

fortsat op til den enkelte hovedkreds, om man også her vil tillade dette. 

9. hovedkreds´ bestyrelse vedtog på sit møde den 7. november 2018, at man vil foreslå 

hovedkredsens generalforsamling, at spillere i vores holdturnering i samme sæson må spille 

holdturnering i division og hovedkreds for klubber i andre hovedkredse. 

Hovedkredsens bestyrelse foreslår derfor ændringer i holdturneringsreglementet således: 

Nuværende § 6 E: 

Formanden vil ved sin underskrift attestere, at styrkelistens spillere alle er tilmeldt Dansk Skak 

Union gennem klubben, og ikke er tilmeldt turneringen (herunder andre hovedkredses 

holdturneringer eller divisionsturneringen) for en anden klub. 

Forslag til ny formulering: 

Styrkelistens spillere skal alle være tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og må ikke være 

tilmeldt turneringen eller divisionsturneringen for en anden klub i 9. hovedkreds. 

 

Nuværende § 9 F:      

En ny spiller kan tidligst anvendes, når hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen. Har 

spilleren i samme sæson spillet mindst 1 holdkamp for en anden klub under Dansk Skak Union, kan 

han dog tidligst anvendes en måned efter, at hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen. 

 

Forslag til ny formulering: 

En ny spiller kan tidligst anvendes, når hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen. En 

spiller kan anvendes, selv om han i samme sæson også spiller i divisionsturneringen eller i den 

lokale holdturnering for en klub i en anden hovedkreds.   

     Den 12. marts 2019 

                p.b.v. 

          Morten Fabrin 

               formand 
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Forslag til 9.hks generalforsamling 10. april 2019: 

Lokal medlemskampagne 

Hovedkredsens bestyrelse har overvejet anvendelse af væsentlige dele af sin egenkapital på ca. 

150.000 kr., bl.a. i lyset af, at vi p.t. ikke kan opnå nogen særlig forrentning af vores kapital. 

For at dele af kapitalen kan få direkte anvendelse på medlemshvervning foreslår hovedkredsens 

bestyrelse derfor: 

Hovedkredsen godtgør klubberne hele kontingentet (inkl. afregningen til union og hovedkreds) i 1 år 

fra et nyt medlems indmeldelse, hvis indmeldelsen sker i perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 

2020. Ovenstående gælder for personer, der ikke har været medlem af en af unionens klubber i de 

foregående tre år. 

Forslaget skal virke motiverende for lokal tilgang til skakklubberne, således at nye interesserede kan 

få en passende lang periode med fuldt medlemskab uden omkostninger. Finder de herved ud af, at en 

skakklub er sagen for dem, vil de også være parat til efter 1 års medlemskab selv at betale det herefter 

følgende rimelige kontingent, som klubberne opkræver.  

Det kan naturligvis indvendes, at det ikke er kontingentet, der i almindelighed holder folk væk fra 

skakklubberne. Der er dog ikke tvivl om, at det for nogle kan have en vis betydning. Desuden vil der 

under alle omstændigheder være en reklameværdi i, at klubberne kan markedsføre sig med et gratis-

tilbud. 

Hovedkredsen vil forsyne klubberne med en skitse til en pressemeddelelse, som klubberne redigerer 

efter de lokale forhold og derefter udsender til de lokale medier, ikke mindst dagblade og ugeblade 

og gerne i sammenhæng med et særligt arrangement, f.eks. ”Skakkens Dag”, gågadeskak, 

simultanopvisning eller lignende. 

Skulle det vise sig, at projektet ikke fører nye medlemmer med sig, er det ærgerligt, men så har det 

heller ikke kostet noget. 

Kommer hovedkredsen til at bruge f.eks. 40.000 kr. på finansiering af tilgangen af 60 nye 

medlemmer, hvoraf de 40 forbliver som medlemmer udover 1 år, har projektet været en succes, og 

de nye medlemmer vil komme til at bidrage til finansieringen af klubbernes, hovedkredsens og 

unionens økonomi fremover. Og ikke mindst vil de bidrage til det væsentligste formål, nemlig en 

medlemsfremgang. 

Den 12. marts 2019 

         p.b.v. 

   Morten Fabrin 

        formand 

  

   


