Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d.8.
februar 2017, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.
Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Steen Juul Mortensen, Jens Lund Jensen og
holdturneringsleder Leif Hamborg.
Afbud: Jesper Dürr Christiansen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 23/11 2016
2. Meddelelser
3. Økonomi
4. Hjemmesiden
5. Holdturneringen
6. HB-seminar og HB-møde 11-12/2 2017
7. Forberedelse af generalforsamling 5/4 2017
a) Bestilling af lokaler
b) Forhåndsvarsel til klubberne med indkaldelse af forslag til hæderstegn og
initiativpræmie
c) Indkaldelse med dagsorden
d) Beretning og holdturnering med præmieuddeling
e) Regnskab
f) Valg. På valg til er til bestyrelsen formand Morten Fabrin og kartoteksfører og
webmaster Jesper Dürr Christiansen. Desuden revisor Sigurd Rindom,
bestyrelsessuppleanter Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen samt revisorsuppleant
Søren Ejdum.
g) Stemmesedler
h) Indkomne forslag
i) Hæderstegn, initiativpræmie og årets junior

8. Eventuelt

9. Næste møde
Ad. 1. Referatet blev godkendt.

-2Ad. 2. Morten Fabrin oplyste, at Skive Skakklub havde meldt sig til Dansk Skak Unions
medlemskampagne i foråret 2017; pga. kommunikationsproblemer i Unionen løber kampagnen
først af stablen i efteråret 2017.
Ad. 3. Aksel Hansen fremlagde status pr. 31/12-2016, der viste et resultat for 2016 på kr. 6.348,44
og en egenkapital på kr. 140.431,67.
En klub har en kontingentrestance og en anden klub mangler at betale et holdturneringsindskud.
Status pr. 8/2-2017 viste et resultat på kr. 5.820, - og en egenkapital på kr. 146.251,67.
Ad. 4. Problemerne med hovedkredsens hjemmeside er ikke løst endnu, men Jesper Dürr
Christiansen har oplyst, at han regner med, at Frank Gjerning kan hjælpe med reetablere denne.
Ad. 5. Leif Hamborg oplyste, at holdturneringen forløber planmæssigt.
Ad. 6. Seminaret vil beskæftige sig med Unionens informationspolitik; Morten Fabrin oplyste, at 3
klubber i hovedkredsen havde besvaret det udsendte spørgeskema, og at svarene i det store og hele
var i overensstemmende.
Bestyrelsen tillader sig at tage den manglende tilbagemelding fra hovedkredsens øvrige 10 klubber
som udtryk for en almindelig tilslutning til hovedkredsens notat af 12. november 2016, der på
unionens hjemmeside kan læses som et af bilagene til HB-mødet den 27. november 2016 (”Bilag til
punkt 8 – Indlæg fra 9. hovedkreds”), og hvori der argumenteres for at bevare Skakbladet i trykt
udgave.
På det ordinære hovedbestyrelsesmøde skal der tages stilling til fastlæggelse af spilledatoer for den
kommende sæson; det er vores opfattelse, at der skal være de samme spilledatoer for ligaen og de
øvrige divisioner.
Unionen har modtaget udkast til en stævning fra en klub, der hævder at ”udlændingereglen” i
divisionsturneringsreglementet er i modstrid med arbejdskraftens frie bevægelighed i EU.
Dette er juridisk tvivlsomt, men skakpolitisk er bestyrelsen af den opfattelse, at Unionen intet vil
opnå ved at satse på flere udlændinge i divisionsturneringen.
Ad. 7.
Morten Fabrin sørger for bestilling af lokale, udsender forhåndsvarsel til klubberne om indstilling
til hæderstegn og initiativpræmier og udsender indkaldelse til generalforsamling.
Morten Fabrin står for beretningen, mens Leif Hamborg rapporterer om holdturneringen. Aksel
Hansen sørger for præmier.
Aksel Hansen sørger for udsendelse af det reviderede regnskab til Morten Fabrin, som udsender det
sammen med indkaldelsen.
Jesper Dürr Christiansen trækker sig fra bestyrelsen, men forbliver som webmaster. Bestyrelsen
foreslår som nyt medlem Leif Hamborg, der samtidig overtager medlemskartoteket.

-3Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Sigurd Rindom, bestyrelsessuppleanterne Jesper Lund
Thomsen og Preben Albertsen og revisorsuppleant Søren Ejdum.
Steen Juul Mortensen kontakter Jesper Dürr Christiansen vedrørende stemmesedler.
Ad. 8. Intet under dette punkt.
Ad. 9. Næste møde afholdes 5. april 2017 i forbindelse med hovedkredsens generalforsamling.

Steen Juul Mortensen
Sekretær

