
Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds, onsdag den 25. august 2021 på 
Sevel Kro 

Til stede var for klubberne Lars Bredto4 og Erik Pilgaard, Aulum, Leif Hamborg, Herning, Henrik Sejersen, 
Holstebro, Søren Ladegaard, Kjellerup, Jørgen Friestrup Madsen, Morsø, Preben Albertsen, Ringkøbing, Frits 
Nielsen, Skive, Torben Laursen og Jens Grud Sørensen, THY, Claus Rossen, Viborg og Karl MarJn Jensen og 
Frank Bendtsen, Vorgod. 

Desuden deltog fra bestyrelsen de ovennævnte Leif Hamborg og Claus Rossen samt Morten Fabrin og Aksel 
Hansen. Der var aOud fra Steen Juul Mortensen. 

Dermed var der repræsentanter fra alle klubber i hovedkredsen undtagen Lemvig og Vestsalling. 276 
medlemmer var herved repræsenteret ud af hovedkredsens 300 medlemmer (ekskl. enkeltmedlemmer), 
svarende Jl et fremmøde på 92 % 

Formanden Morten Fabrin bød velkommen, og forsamlingen mindedes i sJlhed de medlemmer, der var 
afgået ved døden siden foregående års generalforsamling: Peter Klemensen, THY og Steen Funch Petersen, 
Herning. 

Dere4er behandledes de punkter, der fremgik af dagsordenen: 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jens Grud Sørensen, THY, der blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen må]e 
anses for lovlig. 

2) Formandens beretning 

Morten Fabrin aflagde følgende beretning: 

Unionen 

Organisatorisk har unionens hovedbestyrelse må]et holde et par af sine møder via computerne, og det har 
ikke været særlig hensigtsmæssigt, men desværre nødvendigt. Til gengæld har det indebåret en vis 
økonomisk besparelse for både unionen og hovedkredsen. Medlemstallet i unionen ligger på ca. 3.700, et 
fald på ca. 7 procent det seneste år, og coronaen bærer uden tvivl en del af skylden herfor. Med hensyn Jl 
begivenhederne på landsplan vil jeg blot henvise Jl, at unionens hjemmeside er blevet moderniseret, og at 
man her orienterer ganske grundigt om, hvad der sker, både sportsligt og organisatorisk 

Hovedkredsen 

Det har jo været et meget sJlle skakår, siden vi sidst holdt generalforsamling i hovedkredsen for et år siden. 
Coronaen har lagt sin klamme hånd over næsten al direkte skaklig akJvitet siden e4eråret 2020, hvor 
pandemien blussede op igen. 

Vi er p.t. 305 medlemmer (inkl. 5 enkeltmedlemmer) i hovedkredsen mod 335 for et år siden, dvs en 
nedgang på 30, svarende Jl 10 procent. Vi har mistet en klub, hvilket forklarer en del af Jlbagegangen. Ikast 
Skakklub valgte at udmelde sig med sine 10 medlemmer af unionen pr. 30/9 2020. Et af medlemmerne er 
fortsat i en naboklub. Jeg forsøgte naturligvis at få klubben Jl at fortsæ]e hos os, men det lykkedes ikke. Så 



vidt vides spiller de fortsat i Ikast, men de kan jo ikke længere deltage i holdturneringen eller andre 
turneringer i unionens regi. Vi er så 12 klubber+ 5 enkeltmedlemmer i hovedkredsen Jlbage. 

Den særlige ordning med 1 års konJngenerihed for nye medlemmer er udløbet og har givet nogle 
medlemmer, og der er ingen tvivl om, at medlemsJlbagegangen havde været endnu værre uden denne 
ordning. Coronaen bærer en del af ansvaret, men uanset hvad der er årsagen, er situaJonen meget alvorlig.  

Vi glædede os over, at medlemmer af Skive Skakklub fortsa]e iniJaJvet med i hovedkredsens navn at 
udbyde lynskak og hurJgskak på lichess, en klub, der nåede op på 125 medlemmer. 

Heller ikke i 2021 blev der holdt pokalturnering. 

I bestyrelsen har vi, også af geografiske årsager, holdt vore drø4elser via mail og telefon. Det har ikke været 
opJmalt, men det har været forsvarligt, og vi har ha4 en høj grad af intern enighed. Tak for samarbejdet i 
bestyrelsen. 

Resultater 

Ved DM i skoleskak agoldt online vandt Phillip Nielsen, Skive aldersgruppe B. Og SebasJan Ladegaard, 
Kjellerup vandt A og kunne jo ikke gøre for, at han var eneste Jlmeldte i den gruppe. Emil Zander, Kjellerup 
blev nr. 3 i gruppe D. 

Signe Sofie Bøss Sørensen, Skive blev nr. 3 i U 20 ved det nordiske mesterskab for piger, også agoldt online. 

For ganske nylig blev Emil Zander fra Kjellerup nr. 2 i U12 ved EU-mesterskaberne for ungdom i Østrig. 

Hæderstegn og iniFaFvpræmie mv  

På grund af den begrænsede akJvitet har hovedkredsens bestyrelse beslu]et, at vi ikke i 2021 uddeler 
hæderstegn, iniJaJvpræmie eller den årlige juniorpræmie  

Jeg skal nævne, at der ikke fra klubberne kom forslag Jl modtagere af hæderstegn og iniJaJvpræmie. 

Unionen har bestemt, at der først uddeles hæderstegn og iniJaJvpræmier ved delegeretmødet i påsken 
2022, og det bliver så for hele 3 år. Her beslu]edes det jo allerede i lor herfra, at Lars Agger fra Skive skal 
have for 2020, og vi må så i begyndelsen af 2022 se på, om der skal suppleres med yderligere en person og/
eller en klub. 

Delegeretmøder i Erritsø ved Fredericia søndag den 19. september i år 

Lempelserne i forsamlingsforbuddet har betydet, at der nu omsider igen kan holdes delegeretmøder i 
unionen. De agoldes for både 2020 og 2021 samme dag, nemlig den 19. september. 

Jeg vil stærkt opfordre klubformændene Jl at møde frem herJl. Hvis man er forhindret, kan man give 
fuldmagt Jl en anden, f.eks. Jl nogle af de Jlstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra hovedkredsen, Jl at 
stemme for sig.  Der ligger fuldmagtsblanke]er her Jl underskri4. I år kommer der en lang række forslag Jl 
afstemning på møderne, og disse forslag vil jeg nu kort omtale og i et vist omfang nævne bestyrelsens 
holdning herJl: 

Først skal jeg dog nævne, at de 4 forslag, som i lor forelå fra Skakforeningen Øbro er trukket Jlbage. Nogle 
af dem er dog på ny fremsat, men ikke af Øbro. Jeg vil først nævne de to forslag, som er fastholdt siden i 
lor:  



Unionen foreslår fortsat 

1)Ændring af sine loves § 6 og § 8, således at det ikke er delegeretmødet, der bestemmer, hvor næste års 
DM og delegeretmøde skal holdes, men at de]e overlades Jl unionens Forretningsudvalg. De]e indebærer, 
at unionen får mulighed for at indgå flerårige hotela4aler, hvilket økonomisk er meget fordelagJgt. 
Unionens Hovedbestyrelse bakker de]e 100% op, og hovedkredsen anbefaler også at stemme ja. 

9. hovedkreds med Jlslutning af unionens hovedbestyrelse foreslår fortsat 

2)Ændring af unionens loves § 9, stk. 4, således at det udtrykkeligt fastslås, at Skaknævnet ikke kan 
behandle sager, hvori afgørelse er truffet af delegeretmødet. Forslaget skyldes, at Skaknævnet meget 
overraskende beslu]ede at behandle en klage fra Dick Sørensen over, at han af delegeretmødet i oktober 
2019 var blevet ekskluderet af unionen. Det fremgår af unionens loves § 6, stk. 1, at delegeretmødet er 
unionens højeste myndighed, men uanset de]e mente Skaknævnet sig beføjet Jl at realitetsbehandle 
klagen, hvor nævnet ganske vist stadfæstede eksklusionen, men også mente sig beføjet Jl nærmere at 
fastsæ]e nogle retsvirkninger heraf. Det er denne hovedkreds’ og unionens hovedbestyrelses klare 
opfa]else, at Skaknævnet ikke kan optræde som appelorgan for afgørelser truffet af unionens øverste 
myndighed. Det anbefales derfor at stemme ja Jl forslaget.  

Formanden for 1. hovedkreds, Holger Lodahl, har i eget navn, og således uden Jlslutning fra sin hovedkreds 
fremsat følgende 5 forslag: 

3) Skakbladet skal mhp besparelser kunne downloades og kun sendes trykt Jl de medlemmer, der ønsker 
de]e. 

4) Der foreslås et nyt § 3, stk, 2, i unionens love om, at Dansk Skaksalg bl.a. skal drives på et 
forretningsmæssigt grundlag 

5) Der foreslås et nyt § 6, stk. 2, om budgetmæssige rammer, som FU og HB kan arbejde indenfor. 

6) Det foreslås som en ændring af lovenes § 7 , at referater fra HB-møderne skal ligge Jlgængelige på DSUs 
hjemmeside senest 6 uger e4er mødet. 

7) Det foreslås, at juniorinstruktørstø]en skal kunne udbetales kontant Jl den pågældende klub. 

Køge Skakklub har foreslået  

8) Nedsæ]else af et ”kommissorium” (der menes måske en kommission) med henblik på udvikling af Dansk 
Skak Union. Der foreslås et ”HOVEDkommissorium” bestående af 9 personer, der ikke er medlemmer af FU 
eller HB samt 3 ”underkommissorier” fordelt på hovedkredsene, hver bestående af max 10 medlemmer og 
en leder. 

Per Rasmussen, formand for 8. hovedkreds har foreslået 

9) Boreald af muligheden for at der ved delegeretmøder kan stemmes ved fuldmagt fra andre klubber end 
fuldmagtshaverens egen.  

Samtlige forslag kan ses mere grundigt beskrevet i indkaldelsen, som kom på unionens hjemmeside den 20. 
juli 2021. 

Under valg Jl unionens forretningsudvalg sJller Per Rasmussen fra Bornholm op i konkurrence med Jesper 
Scherling Fris, der allerede er medlem af udvalget. 

Morten Fabrin kommenterede nærmere de fremsa]e forslag og oplyste samt begrundede 
hovedkredsbestyrelsens enstemmige anbefalinger Jl klubberne med hensyn Jl stemmeafgivningen. 



Hermed har jeg afslu]et formandsberetningen, der som sædvanlig vil blive suppleret med Leif Hamborgs 
beretning om den seneste holdturnering, der jo må]e aOrydes Jdligt. 

Holdturneringen  

Leif Hamborg afgav følgende beretning om holdturneringen: 

I slutningen af januar 2021 må]e bestyrelsen i 9. HK træffe den ærgerlige beslutning at aflyse 
holdturneringen 2020/21. På daværende Jdspunkt var der kun afviklet 8 holdkampe - 3 i Mesterrækken, en 
enkelt i A-rækken og 2 i henholdsvis B- og C-rækken. 

Allerede før turneringens begyndelse var skakken påvirket af corona-epidemien og der var det laveste antal 
Jlmeldte hold i hovedkredsens historie med kun 24 hold. Bl.a. havde Herning trukket sit A-hold og Ikast 
havde ikke Jlmeldt sig og endda meldt sig helt ud af hovedkredsen og DSU. 

Vi kender alle Jl omstændighederne vedr. COVID-19, så det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Jeg vil 
derimod kigge frem mod den kommende sæson, hvorJl I vil modtage indbydelsen en af de kommende 
dage. 

Spilledatoerne, som har været offentliggjort på turneringens hjemmeside siden slutningen af maj, er som 
sædvanlig de samme som i Divisionsturneringen, nemlig for Mesterrækkens vedkommende søndagene 31. 
oktober, 21. november og 12. december 2021 samt 16. og 30. januar, 27. februar og 13. marts 2022. De 
øvrige rækker spiller de følgende hverdage. Der vil ikke blive opkrævet turneringsindskud for turneringen 
2021/22. 

Here4er gik man over Jl deba]en. 

Jens Grud Sørensen spurgte Jl, hvordan det forventedes at gå med Skakbladet i fremJden, også i lyset af at 
bladet er dyrt at fremsJlle og udsende. 

Morten Fabrin var enig i, at bladet er dyrt, men at der var bred enighed i unionen om at beholde det, da 
emnet var oppe for få år siden, også på baggrund af at der da kom mange Jlkendegivelser fra medlemmer 
med ønske om at beholde det. Der er en betydelig værdi i at have et trykt medie, selvom det nu kun 
kommer 4 gange årligt, medens den egentlige nyhedsformidling nu sker på hjemmesiden. 

Jens Grud Sørensen var ikke imponeret af unionens hjemmeside. Han savnede en fortegnelse over 
turneringsledere og skakdommere samt adgang Jl gamle skakblade. Desuden er adgangen Jl de enkelte 
hovedkredses hjemmesider vanskelig. 

Preben Albertsen var delvist enig heri. Henrik Sejersen fandt derimod, at hjemmesiden var ok. Den er nu 
Jlpasset Jl at kunne Jlgås på telefoner. 

Jørgen Friestrup Madsen roste turneringssystemet. 

Aksel Hansen fandt det vanskeligt at finde en del Jng på hjemmesiden. 

Beretningen blev here4er enstemmigt godkendt. 



3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Fl godkendelse 

Kasserer Aksel Hansen gennemgik regnskabet for 2020, der udviste et underskud på 29.899 kr., hvilket især 
skyldtes iniJaJvet med at konJngeneritage nye medlemmer i 1 år. Egenkapitalen udgjorde 01.01.2021 
107.735,71 kr. 

På forespørgsel oplyste Aksel Hansen, at det i 2020 var muligt at holde sig under grænsen for betaling af 
negaJve renter. De]e kan ikke undgås helt i 2021, men indkomne konJngenter afregnes straks Jl unionen.  

Regnskabet blev here4er enstemmigt godkendt. 

4) Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

5) Fremlæggelse af budget og fastsæNelse af konFngent  

Aksel Hansen redegjorde for budge]et for 2021 og foreslog uændret konJngent. 

De]e blev godkendt og vedtaget 

6) Valg 

a) Formand Morten Fabrin og bestyrelsesmedlem Leif Hamborg blev begge genvalgt 

b) Revisor Sigurd Rindom blev genvalgt 

c) Bestyrelsessuppleanterne Preben Albertsen og Jesper Lund Thomsen blev begge genvalgt. 

d) Revisorsuppleant Søren Ejdum blev genvalgt. 

7) Eventuelt 

Jørgen Friestrup Madsen savnede flere medlemmer Jl klubben, navnlig unge og e4erlyste ideer. 

Frits Nielsen nævnte bl.a. åbent hus, anvendelse af facebook og (for nylig anvendt) annoncering af 
arrangementer. på de digitale standere på indfaldsvejene  

Morten Fabrin oplyste, at de pjecer, der uddeles ved skoleskakstævnerne, indeholder oplysninger om 
skakklubberne. Desværre er det ikke skoleskakkens formål at uddanne skakspillere, men kun at bruge skak 
som et pædagogisk middel. 

Henrik Sejersen nævnte, at Holstebro Skakklub holder skakundervisning i SFO, hvorigennem der er skabt 
nærmere kontakt Jl klubben. 

Claus Rossen oplyste, at en del nye spillere har ringet Jl ham under perioden med Corona, og man er klar Jl 
at modtage dem. P.t. har man 6 børn på kluba4enen fra kl. 1730. 

Jens Grud Sørensen beklagede medlemsJlbagegangen i THY Skakklub og profeterede en sammenlægning 
med Morsø Skakklub engang i fremJden. 



Here4er afslu]ede Morten Fabrin generalforsamlingen med en tak Jl dirigenten og de øvrige fremmødte. 

     Claus Rossen 

         referent


