Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.
Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand
Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website.
Verner Christensen (VC), Kasserer.
Niels Kløve (NK), Kartoteksfører.
Niels Jørgen Fries Nielsen (NJFN), Juniorleder.
Bent Schiøtt Hansen (BSH), Menigt medlem.
Jan T. Mortensen (JTM), Sekretær.
Mødet blev afholdt den 13. december 1998 hos Niels Jørgen Fries Nielsen.
Fraværende til mødet: BSH.
Ad. pkt. 1: Godkendelse af dagsorden for mødet.
Godkendt.
Ad. pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Bemærkninger til følgende indtraf:
Ad. pkt. 3: Hvis der gennemføres kontigentstigning medfører det at:
Seniorer vil stige fra 180 til 300 kr. årligt.
Øvrige vil stige fra 120 til 200 kr. årligt.
Ad. pkt. 6: Godtgørelsen er per behandlet sag kr. 300.
Ad. pkt. 3: Meddelelser, herunder nyt fra HB-mødet.
Med hensyn til HB-mødet henvises til referatet fra dette.
MSN oplyste at der var debat om pokalturneringen, hvormed konklusionen var
at
turneringen opdeles således der er en elite samt bredderække.
Den vil blive gennemført som 4-mands hold, opdelt i 3 turneringer (rækker).
Bestyrelsens holdning var at afskaffe turneringen grundet den manglende
interesse sidste år. Det er derfor bestyrelsens holdning ikke, at afholde
turneringen.
Skulle der være klubber der har interesse og ønsker at deltage, skal tilmelding
forefindes til MSN senest 22 JAN 99. Herefter vil bestyrelsen overveje at
afholde
turneringen, alt afhængig af deltagerantallet.
MSN oplyste, at de oprindelige 2 aktivitetskonsulenter er reduceret til 1.
Aktivitetskonsulenterne er et af hovedargumenterne for en
kontigentforhøjelse, og klubberne bedes selv være opmærksomme på en
eventuel stigning, idet et knebent fleretal valgte at fortsætte idegrundlaget.
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NJFN spurgte om man havde talt juniorarbejde.
MSN svarede at dette emne ikke blev berørt synerligt.
MSN oplyste at tilskuddet til Internationale turneringer er blevet reduceret.
Ydermere oplyste MSN, at man fra HB side overvejede at frafalde tilskuddet
til Bornholms andethold (fællesholdet).
Dette undrede MSN (og bagefter bestyrelsen) sig over, idet 8. HK ikke er
blevet adspurgt.
MSN spurgte om hvorfor 8. HK ikke var blevet underrettet herom, hvorefter
Ole Block svarede; At man ikke mente dette var nødvendigt .
Mere herom under pkt. 7 i dette referat.
NK meddelte at i perioden OKT - 12 DEC 98 er der et medlemsfald på 12.
Dette er hovedsagligt børn.
NK meddelte at Nordkalotten har nedlagt deres telefon på spillestedet.

Ad. pkt. 4: Regnskabsstatus.
Regnskabet blev fint præsenteret og VC redegjorde for regnskabet.
Konsekvensberegninger over det dalende medlemstal samt andet godt var
vedlagt og regnskabet blev godkendt.
Ad. pkt. 5: Status på holdturneringen 1998/99.
PR har udsendt Turneringsledernyt og oplyste at;
Ligestillingen mellem Hillerød og Farum i mesterrækken blev afgjort af
resultatet
på bræt 1. Dette faldt ud til Farums favør.
I række C gruppe 1 er Helsingør diskvalificeret grundet deres afbud.
Vildsvinenes holdleder har sagt de afholder fællesspillet.
PR oplyste endvidere, at der er 17 spillere med maksimum point.
Ad. pkt. 6: Tilskudsansøgning fra Helsingør Skakklub.
Helsingør skakklub har 75 års jubilæum som resulterer i en match Danmark
mod Sverige. De totale omkostninger er budgetteret til kr. 60.000 hvormed de
ansøger om et tilskud på kr. 2.000.
Bestyrelsen godtog ansøgningen og VC overfører pengene.
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Ad. pkt. 7: Tilskud til Bornholms deltagelse i holdturneringen.
Esben Munch har udarbejdet et oplæg og igen udtrykt sin utilfredshed med
den
af bestyrelsen vedtagede ordning.
Bestyrelsen fastholder sin beslutning, idet Bornholm i god tid blev bedt om, at
deltage i dette møde, hvilket de ikke gjorde.
VC meddeler dette og sagen behandles ikke mere i bestyrelsen, idet
Bornholm kan
tage enmet op under delegeretmødet.
Bestyrelsen er meget forundret over FU beslutning angående fællesholdet,
idet bestyrelsen ikke har været bekendtgjort med disse tanker.
Intern i FU er der splid over dette oplæg, idet Uffe V. Nielsen beklager
handlingen,
hvorimod Ole Block har den modsatte opfattelse.
MSN kontakter FU for at etablere et møde vedrørende dette enme, og vi
opfordrer
Bornholm til at deltage i mødet som afholdes midt JAN før HB-mødet.
Ad. pkt. 8: Status vedrørende bestyrelsen besøgsrunde.
JTM har udsendt en skrivelse som Farum har svaret positivt på.
Skrivelsen tilsendes de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Målsætningen er, at besøgsrunderne er færdiggjort senest til påsken 99.
Ad. pkt. 9: 8. HK Internetside.
PR oplyste at domænenavnet: http://www.8-HK.dk er etableret.
Der har været 672 besøgende fra 13 OKT - 13 DEC 98, hvoraf der var 28
den 10 DEC 98 formodenlig pga. holdresultaterne.
Bestyrelsen betragter dette positivt men hører meget gerne medlemmernes
mening.
Ad. pkt. 10: Juniorarbejdet.
NJFN oplyste at Junior Grand-Prix kører op og ned samt der er knapt så
mange tilmeldninger 20-30 stykker.
DM i skoleskak bevirkede en 3 plads til Morten Møller, 4 plads til Frederik Ree
samt
en anden plads og videre kvalifikation til NM gik til Mathias Møller.
Hovedkreds DM blev flyttet og holdet klarede sig flot.
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NJFN vil tage rundt i klubbernene for at råde med juniorarbejdet, idet nogle
klubber klarer sig godt andre mindre godt.
VC udsender matriale om skaklejr, idet der er god interesse for dette.
Ad. pkt. 11: Fastlæggelse af næste møde:
Næste møde bliver et møde med FU som afholdes lørdag den 16. JAN 99,
hos VC.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 9 MAR 99 kl. 19.30 hos JTM.
Delegeretmøde afholdes 28 MAJ 99, hvor ASK undersøges som mulighed
eller
alternativt Helsinge.
Ad. pkt. 12: Eventuelt:
Grundet private gøremål meddelte NJFN at han trækker sig fra posten som
juniorleder. NJFN vil prøve på at søge egnede kandidater.
Mødet sluttede kl. 16.00 og referatet er udsendt til bestyrelsen den 12 JAN
99.
Med skaklige hilsener,
Jan T. Mortensen
Sekretær
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