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Beretning til delegeretmødet fredag d. 14. juni 2019
Jeg plejer næsten altid at indlede med at fortælle om hvordan det går med
medlemstallet, så i år skal ikke være nogen undtagelse, sidste år så det lidt
dystert ud, idet vi var lige under 500 medlemmer, men her i skrivende stund
så ligger vi på 516, hvilket jo er en forbedring, dog er det 20 mindre end på
samme tid for 2 år siden.
På landsplan, er der kun sket et fald på 6 i forhold til for et år siden. 4
hovedkredse har haft fremgang, og 4 er gået tilbage.
Hos os selv er 8 klubber gået frem og 8 tilbage, men alt i alt en fremgang i
forhold til for et år siden. Det er værd at fremhæve Hillerød Skakklub som gør
det rigtig godt med stor fremgang, men også Nordsjællands Skakklub, der fra
at være en lille flok, nu er vokset sig noget større.
Året der gik, var på mange måder et lidt specielt år i 8 Hovedkreds, idet vi som
bekendt havde 75. års jubilæum, det blev et år der bød på en række
arrangementer, som fik Økonomisk støtte fra Hovedkredsen, der blev lavet en
serie af kuglepenne, en serie af kaffekrus alle med jubilæumslogoet på.
Nordsjælland Weekend EMT
Viking Cup
Kronborg Chess Open
Hillerød Furesø og Sjælsø turneringer
DM i hurtigskak for seniorer.
Var dem der opnåede tilskud i jubilæumsåret.
Alt i alt syntes jeg det har været en spændende år.
Det har også vist sig at hovedkredsens klubber, er ved at have turneringer
som hører til de absolut største i Danmark, Nordsjællands Weekend EMT med
100+ deltagere Kronborg Chess Open med 70+ deltagere.
Desværre så er det ikke lykkedes at videreføre vores GP-serie, idet vi ikke har
haft nogen til at stå for den, men der er heller ingen der har efterspurgt den,
så jeg ved ikke om vi skal tage det som udtryk for at vi helt skal droppe den.
Det kan også nævnes at jeg sammen med Sjælsø Skakklub er begyndt at
undersøge mulighederne for at arrangere Senior DM i 2020, som spilles som
en 7 runders turnering i vinterferien.
Derudover så har jeg hørt rygter om at Bornholms Sommer Skak genopstår i
2020.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På det organisatoriske plan, har jeg med glæde konstateret at Jesper Scherling
Fris fra Allerød Skakklub, er blevet valgt til FU.
Jeg håber og tror at Jesper kan være med til at skabe ro og balance i FU, så
det er muligt at få arbejde gjort og at vi kan slippe for alle de hovsa-er, der
har været i lang tid, ja der har nærmest ikke været et HB-møde hvor
formanden ikke har rejst sig op mindst en gang og beklaget at tingene ikke var
sket og at han påtog sig det fulde ansvar.
Derudover så har der været store sager.
Skaksalgets problemer, er blevet nedtonet i lang tid, ja eller i det hele taget
manglende informationer om situationens alvor fra bestyrelsen (bemærk at et
af bestyrelsesmedlemmerne sidder i FU).
I skrivende stund, så har jeg ingen ide om hvordan alt det her ender, og af
samme grund, så har vi heller ikke sendt præmiebeløb fra holdturneringen ind
til Skaksalget, ligesom vi heller ikke har sendt penge fra
Ungdomsinstruktørordningen ind.
Et Unions regnskab som slet ikke blev ført i meget lang tid. Der blev fundet en
ny kasserer, der nærmest fik nærmest en umenneskelig opgave.
FU har været sådan en lidt underlig størrelse, ja det har virket som om der var
store samarbejdsproblemer, og efter min bedste overbevisning, er det kun
Arild og den nyvalgte kasserer der har passet deres arbejde ordentligt. Så jeg
håber at Jesper kan være med til at lave lidt balance i FU.
HB-møderne har til tider været kaotiske, også her har samarbejdet været
svært.
Jeg har i årets forløb forsøgt at bidrage med forskellige forslag til forbedringer,
men der er så opstået den trend i HB, at uanset hvad jeg kommer med af
forslag, så stemmer man imod.
Et eksempel er, at jeg udarbejdede en ny elitepolitik, hvor jeg havde haft
kontakt med så og sige alle topspillerne i Danmark, fået masser af input, og
masser af ideer, til hvordan det hele kunne løses, så Eliten kom med i
landsholdstrøjerne igen, fremfor at vi skulle fortsætte med at stille med et,
hvad jeg vil tillade mig at kalde ”et pinligt” landshold. Ja forslaget ville betyde
at spillerne igen ville få lidt penge for at stille op til EM og OL.
Forslaget faldt med et brag, men efterfølgende besluttede HB at FU skulle
indlede forhandlinger med Sune Berg Hansen om en ”ny elitepolitik”.
Forhandlingerne endte med at HB i påsken godkendte en ”ny elitepolitik” hvor
der i forhold til mit forslag nærmest kun er byttet op på 2 sætninger.
Per Rasmussen
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