
 

 Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d.18. 

august 2016, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning.  
 

Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul Mortensen.   

Afbud: Jens Lund Jensen og holdturneringsleder Leif Hamborg.  

 

Dagsorden:  

 

1.Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 16. marts 2016.  

 

2. Meddelelser.  

 

3. Økonomi 

 

4. Sæsonen 2016/17.  

 

a. Holdturneringen  

  

b. Generalforsamling  

 

c. Pokalstævne  

 

5. HB-møde søndag d. 21. august 2016.  

 

6. Bestyrelsesmøder i sæsonen 2016/17 

 

7. Eventuelt  

 

Ad. 1. Referatet godkendt. AH bemærkede, at referatet ikke var blevet offentliggjort på hjemmesiden; 

SJM fremsender dette til JDC, der sørger for offentliggørelse.  

 

Ad. 2. SJM oplyste, at Herning Skakklub i samarbejde med Dansk Skak Union arrangerer DM i 

Hurtigskak for Seniorer i week-enden 8.-9. oktober 2016. 

 

Ad. 3. Det blev vedtaget at bevilge et tilskud til Skive Skakklubs juniorarbejde på kr. 2.000,-(konto 

åbnes i Dansk Skaksalg ApS) til dækning af instruktørarbejde. 

AH fremlagde status for hovedkredsen pr. 18. august 2016, der viste en egenkapital på kr. 135.629,67. 

En klub har en lidt større restance, som kassereren forventer bragt ud af verden i løbet af kort tid. 

 

ad. 4. Som følge af den ændrede betænkningstid i Mesterrækken blev følgende ændringer indføjet i 

reglementet for holdturneringen i 9. hovedkreds: 

 

a) § 8 B, 2. linje ændres til: 

            Mesterrækken:                Ikke fast, jf. nedenfor i punkt C, stk. 1. 

 

§ 8 C, stk. 1, ændres til: Betænkningstiden i Mesterrækken er 90 minutter til 40 træk plus 30 

minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1. Der skal 

anvendes ure, som er godkendt af FIDE.   
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I § 8 F tilføjes følgende:  

I Mesterrækken er der dog noteringspligt til hele partiet, også de sidste 5 minutter før træk 

40,og når spilleren har under 5 minutter tilbage af sin samlede betænkningstid.   

 

Turneringskomitéen bestående af Egon Rysgaard Madsen, Thy, Christian Ertbjerg, Aulum og Aksel 

Christensen, Vestsalling blev genvalgt. 

 

b) Generalforsamlingen blev fastsat til 5. april 2017. 

c) Morten Fabrin vil foreslå Jens Lund Jensen, at stævnet afvikles 7. maj 2017. 

 

Ad. 5. - Bestyrelsen kunne støtte ansættelsen af en pigelandstræner/pigekoordinator. Der bør være 

tale om en åremålsansættelse. 

 

-Bestyrelsen konstaterede, at der var mange klager over rejselængde/udekampe/hjemmekampe, men 

at klagerne ikke fandtes specielt velbegrundede.  

 

-Et forslag til Hovedbestyrelsens forretningsorden om, at et HB-medlem ikke kan have hverken 

tale-eller stemmeret i sager, der handler om egen klub eller hovedkreds, kan vi bestemt ikke støtte. 

 

-Med hensyn til indholdet i et nyt reglement for DM har bestyrelsen ingen stærke synspunkter. 

 

Ad. 6. Følgende datoer blev fastsat: 23. november 2016, 8. februar 2017 og 5. april 2017. 

 

Ad. 7. Intet under dette punkt. 

 

 

 

 

     Steen Juul Mortensen 

             Sekretær 

 

 


