
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9.hovedkreds, onsdag d. 27. 

august 2014, Kaj Munks Vænget 21, Herning. 

Til stede: Jesper Dürr Christiansen, Aksel Hansen, Steen Juul Mortensen, Erik Søbjerg og Jens 

Lund Jensen. Desuden deltog holdturneringsleder Leif Hamborg. 

 

Dagsorden: 

1. Sæson 2014/2015. 

a. Holdturneringen. 

b. Generalforsamling. 

c. Pokalstævne. 

d. Aktiviteter. 

2. HB-mødet den 31. august 2014. 

3. Økonomi. 

4. Hjemmeside 

5. Eventuelt. 

 

Ad. 1a. Leif Hamborg oplyste, at han havde sendt invitationer ud til hovedkredsens klubber, der 

skal sende styrkelister ind senest den 21. september. Holdturneringen starter for mesterklassens 

vedkommende søndag d. 26. oktober og for de øvrige klassers vedkommende i uge 44.  

Man drøftede, om man skulle lave en fælles afslutning for alle klasser (bortset fra Mesterrækken, 

der har fælles afslutning en søndag) en hverdagsaften. Der var enighed om at forelægge spørgsmålet 

for generalforsamlingen. 

Der var enighed om at afvente drøftelse/vedtagelse af mobiltelefonreglen – jf. punkt 2 – på HB-

mødet den 31. august og derefter lade et udvalg bestående af ES, SJM og LH udarbejde 

retningslinjer for reglens anvendelse i holdturneringen.  

Ad. 1b. Generalforsamling afholdes 25. marts 2015 på Vinderup Hotel.  

Ad. 1.c. Jens Lund Jensen inviterede til pokalstævne i Herning d. 26. april 2015 – invitationen 

modtaget med tak! 

Ad. 1d. Leif Hamborg oplyste, at der kun er skoleskak i Vridsted og Herning. Ungdomsturneringen 

i Kjellerup måtte aflyses pga. manglende tilslutning, og bestyrelsen måtte desværre konkludere, at 

udover afholdelse af de sædvanlige klub – og koordinerede turneringer – som naturligvis er vigtige 

– var det svært at få klubberne til at organisere mere propagandaorienterede arrangementer. 

Ad. 2. Man gennemgik dagsordenen for HB-mødet den 31.august. Der var enighed om 
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- at de nuværende regler for anvendelse af udenlandske spillere ikke skal lempes 

yderligere  

- at støtte til seniorskak kun skal omfatte turneringer/spillere over 65 år 

- at den af FU foreslåede ændring af  §11.3b(mobiltelefon kan i slukket stand  

- opbevares i en taske under partiet) er et skridt i den rigtige retning, men at reglen  

stadig er for rigid. Godt nok kan lokale arrangører selv fastsætte mildere 

sanktioner end tab, men dette bør gøres generelt på Unionsplan.  

 

 

Ad. 3. Aksel Hansen oplyste, at der pt. er restancer på ca. 11.000,- kr., der forventes bragt ud af 

verden i slutningen af september. 

Formanden vil i forbindelse med HB-mødet d.31. august forsøge at få afklaret, hvorfor man fra 

Unionens side ikke mere giver kontingentrabat til personer, der er tilkendt førtidspension. 

Ad. 4. Erik Søbjerg oplyste, at han meget snart vil a´jourføre hovedkredsens hjemmeside-ny 

holdturneringsleder, nye telefonnumre osv. 

Ad. 5. Intet under dette punkt. 

 

 

     Steen Juul Mortensen 

             Sekretær 


