
 

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 26. 

august 2015, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning.  
 

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

Lund Jensen.  

Desuden deltog holdturneringsleder Leif Hamborg.  

 

Dagsorden:  

 

1.Godkendelse af referat af møde d. 25. marts 2015.  

 

2. Meddelelser.  

 

3. Sæsonen 2015/16.  

 

a. Holdturneringen  

 

b. Generalforsamling  

 

c. Pokalstævne  

 

4. Ungdoms grand prix  

 

5. Ungdomshold - DM  

 

6. HB-møde søndag d. 30. august 2015  

 

7. Hovedkredsens økonomi. 

 

8. Hovedkredsens hjemmeside  

 

9. Eventuelt  

 

Ad. 1. Referatet godkendt.  

 

Ad. 2. SJM beklagede, at han endnu ikke havde fået gennemført den i referatet fra sidste møde 

omtalte undersøgelse af hvor mange elektroniske ure, der beror hos hovedkredsens klubber,  

SJM vil kontakte klubberne snarest.  

 

JDC oplyste, at regnskabet for 2014 snarest vil blive bragt på hjemmesiden.  

 

Ad. 3.  
a. LH oplyste, at indbydelse til holdturneringen vil blive sendt ud i løbet af få dage.  

 

Turneringskomiteen – Egon Rysgaard Madsen, Christian Ertbjerg og Aksel Christensen – blev 

genvalgt.  
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Det besluttedes fortsat kun at ELO-rate mesterrækken.  

 

LH deltager i et seminar om det af Unionen nyudviklede administrationssystem for hovedkredsens 

holdturneringer og divisionsturneringen. Seminaret finder sted 12-13. september.  

 

b. Næste generalforsamling afholdes 16. marts 2016 på Sevel Kro.  

 

c. Pokalstævnet afholdes den 17. april 2016 i Herning og hurtigskakrates.  

 

 

Ad. 4. Dansk Skak Unions HB besluttede i påsken at etablere en ramme for et landsdækkende 

ungdoms grand prix for de yngste (op til 14 år) med et antal kvalifikationsstævner med en 

afsluttende landsdækkende finale; turneringen skal være åben for ikke-unionsmedlemmer og 

afvikles som hurtigskak.  

MF havde på baggrund at det manglende spillergrundlag i 9. hovedkreds for en sådan turnering 

kontaktet Claus Andersen, formand for 6.HK med henblik på et samarbejde. Claus Andersen havde 

kontaktet Chess House, der afvikler træningssamlinger for unge, der er medlemmer af unionen. 

Endvidere afholder Aarhus Skoleskak grand prix turneringer efter et noget andet koncept end det af 

unionen bestemte, og hvor unge fra et par klubber i 9. hovedkreds allerede deltager. MF havde også 

været i kontakt med Søren Ladegaard, der er formand for skoleskakken i det område, som 9. 

hovedkreds dækker. Endelig havde MF kontaktet Morten Sørensen, Vestfjends Skoleskak, der var 

skeptisk over for mulighederne for at få nye medlemmer ”ind i folden” ved at etablere den nye 

grand prix turnering.  

AH og JLJ var på baggrund af den nye skolereform – eleverne opholder sig langt længere på 

skolerne og har mindre tid til fritidsinteresser – skeptiske over for grand prix tanken og havde svært 

ved at se formålet med denne.  

Konklusion: 9. hovedkreds foretager sig indtil videre ikke yderligere i sagen.  

 

Ad. 5. MF foreslog, at man giver besked til klubberne om ungdomshold- DM for U-10 og U-14 og 

overlader det til det frie initiativ, om klubberne kan/vil deltage.  

Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig dette.  

 

Ad. 6. MF havde bemærket, at unionsformanden i sin beretning til HB havde oplyst, at han havde 

været til møde i Dansk Skole Skaks landsudvalg med den konklusion, at der findes muligheder for 

samarbejde om rekruttering af de elever, som DSS introducerer skakken for. MF vil spørge 

nærmere ind til dette på HB-mødet.  

 

Ad. 7. AH fremlagde en status pr. 26. august 2015, der viste et overskud på kr. 4.784, - og en 

egenkapital på knap kr. 131.000, -. Bestyrelsen kunne glæde sig over, at hovedkredsen har et stort 

beløb ståede i Vestjysk Bank indtil 15. marts 2018 til 2,75% p.a.  

 

Ad. 8. JDC oplyste, at han i den kommende tid vil se kritisk på hjemmesidens lay-out.  

 

Ad. 9. Næste møde afholdes den 25. november 2015 på Marievej 7, Snejbjerg, Herning og de to 

derpå følgende møder den 10. februar 2016 og den 16. marts 2016. 
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Steen Juul Mortensen 

         Sekretær 


