8. hovedkreds

Referat af delegeretmøde i Dansk Skak Unions 8. hovedkreds
Fredag 14. juni 2019 kl. 19.00
Hos Allerød Skakklub
Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød
Indledende bemærkninger
Hovedkredsens formand, Per Rasmussen (Bornholm), bød velkommen til årets
delegeretmøde. Han indledte mødet med at nævne de skakkammerater fra hovedkredsen,
som var gået bort i årets løb:
Preben Børge Petersen, Bornholm; Ole Løppenthin, Sjælsø; Niels Leth Svendsen,
Espergærde; Hans Askov Jensen, Espergærde; Svend Erik Wallentin Jensen,
Frederiksværk; Niels Jørgen Christiansen, Gribskov.
Også Bjørn Laursen fra Evans, som de fleste turneringsarrangører kendte særdeles godt,
var gået bort. Forsamlingen rejste sig og mindedes de døde.
Herefter gik man over til den egentlige dagsorden for delegeretmødet.

1. Valg af dirigent
Birger Hagstrøm (Allerød) blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at
delegeretmødet var rettidigt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med det i
vedtægterne krævede. Dermed var delegeretmødet beslutningsdygtigt.
10 af hovedkredsens 16 klubber var repræsenteret: Allerød, Bornholm, Gribskov,
Frederikssund, Frederiksværk, Helsingør, Hillerød, Nordsjælland, Sjælsø og Nordkalotten.
Til stede fra bestyrelsen var Per Rasmussen, Lars Erik Linderod og Jakob Werner.
Afbud fra Heidi Jørgensen og David Christophersen.
Det samlede stemmetal var 26 ud af 37 mulige.

2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden
Per Rasmussen fremlagde beretningen (se bilag). Han oplyste, at der har været en mindre
medlemsfremgang, så hovedkredsen igen har over 500 medlemmer. 75 års-jubilæet
havde givet anledning til en række ekstra arrangementer, og flere store skakturneringer
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var blevet afviklet med succes, bl.a. Nordsjælland Weekend EMT og Kronborg Chess
Open.
Herefter blev beretningen sat til debat.
Flere klubber planlægger større arrangementer, og der er et behov for koordinering for at
undgå overlap. 8. hovedkreds og Sjælsø planlægger at byde ind på at arrangere seniorDM i 2021 frem for i 2020.
Der var ros til formanden for hans aktive og udfarende måde at arbejde på i HB.
Thomas Larsen (Frederikssund) efterlyste flere informationer om, hvad der sker i
hovedkredsen, og hvad bestyrelsens planer er. Han efterlyste en mere udfarende tilgang.
Formanden erklærede sig enig i, at man bør være mere udfarende, men ville også høre,
hvad klubberne arbejder med og forventer af hovedkredsen.
Lars Erik Linderod (Nordsjælland) foreslog, at klubberne kom på banen med, hvad de
gerne vil.
Søren Ellegaard (Frederiksværk) ville gerne vide mere om betingelserne for at få støtte fra
hovedkredsen til turneringer. Desuden spurgte han, om klubberne i hovedkredsen har
penge til gode i Dansk Skaksalg.
Formanden oplyste, at der ikke er formelle krav til ansøgninger om støtte. Men han
anbefalede at medsende et budget og nævnte, at støttebeløbet kan være op til 5.000 kr.
pr. turnering. Mht. Dansk Skaksalg er det uklart, hvem der har hvad til gode.
Holdturneringspræmier og juniortilskud er ofte givet som gavekort til skaksalget, men det
er næppe holdbart at bruge den løsning nu.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Holdturneringslederens beretning
Lars Erik Linderod fremlagde beretningen (se bilag), som herefter blev sat til debat.
Jakob Werner (Allerød) roste den nye holdturneringsleder for at have organiseret
turneringen særdeles godt med kort varsel. Han opfordrede samtidig flere klubber i
hovedkredsen, store som små, til at arrangere fællesafslutninger. I den forløbne sæson
var det f.eks. ikke lykkedes at finde en arrangør til Mesterrækken.
Rene Weichel (Helsingør) oplyste, at Helsingør påtænker at arrangere Mesterrækkens
fællesafslutning i den kommende sæson.
Formanden takkede Lars Erik Linderod for at træde til med kort varsel.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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4. Ungdomslederens beretning
Der forelå ikke en egentlig beretning fra ungdomslederen, så det blev besluttet i stedet at
høre, hvad der foregår af ungdomsarbejde i hovedkredsen.
Hovedkredsen har p.t. 57 børn (0-14 år) og 25 unge (15-20 år) i medlemskredsen, i alt 82.
Det er nogenlunde uændret i forhold til for et år siden.
Thomas Larsen (Frederikssund) nævnede, at klubben arrangerede
Sjællandsmesterskaberne for ungdom i juni 2018. Der var mange deltagere, men
skuffende få fra 8. hovedkreds. Desuden gør man en del ud af at få juniorer med i Viking
Cup.
Hans Jacobsen (Hillerød) oplyste, at man har mange juniorer, men at det ikke er den store
talentfabrik. De unge shopper rundt mellem forskellige fritidsinteresser, og man oplever at
selv skakinteresserede børn pludseligt holder op med at komme i klubben. Der er sket en
mentalitetsændring, som gør, at mange unge hellere vil lege og løse opgaver end at stille
op til kamp mod andre spillere og risikere at tabe.
Hillerød har ofte 24-26 juniorer pr. aften, og de er fordelt på tre grupper, herunder en
pigegruppe med kvindelige trænere og 10-12 deltagere.
Jakob Werner (Allerød) fortalte, at klubben har en efter danske forhold stor juniorafdeling,
men at man fremover ville satse på talentudvikling frem for mængde, da klubben trods en
stor indsats ”producerer” for få skakspillere. Børn og unge vil hellere være i klubbens
trygge rammer end spille turneringer, og den indstilling skal ændres. Desuden har man
indført et lavt SU-kontingent for at fastholde spillere, når de fylder 20 og skal uddanne sig.
René Weichel (Helsingør) fortalte, at man ikke længere opdelte juniorerne efter årgang,
men efter styrke. Det havde været en stor succes, fordi det giver større jævnbyrdighed og
dermed succesoplevelser for alle juniorer. Desuden havde man oprettet et lukket forum på
chesskid.com, så juniorerne har mulighed for at træne og løse opgaver ud over den
ugentlige træning i klubben.
Jørgen Rasmussen (Nordkalotten) opfordrede til at inddrage forældrene noget mere.
Lone Baadsgaard (Gribskov) foreslog, at man kunne lave fælles lørdagstræninger på
tværs af klubberne.

5. Kassererens beretning
Per Rasmussen fremlagde hovedkredsens regnskab og årsberetning på vegne af
kassereren (se bilag).
Der var indtægter for ca. 299.000 kr. (6.000 lavere en budgetteret) og udgifter for ca.
333.000 kr. (21.000 lavere end budgettet). Årets resultat blev et underskud på 34.303 kr.,
hvilket er 14.000 kr. bedre end budgettet.
Underskuddet fremkommer især på grund af de ekstraordinære udgifter til jubilæet. Når
underskuddet er mindre end ventet, skyldes det besparelser på møder og rejseudgifter
samt at en del turneringsudgifter er dækket under jubilæet.
Hovedkredsen havde pr. 31. december 2018 en egenkapital på lidt over 106.000 kr.
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Beretningen blev herefter sat til debat.
Hans Jacobsen (Hillerød) spurgte, om der er præmier i holdturneringen.
Per Rasmussen oplyste, at det ikke var besluttet, om præmierne skulle udbetales i stedet
for at benytte Dansk Skaksalg.
Jesper Kristiansen (Sjælsø) spurgte, om beløbet til ungdomsinstruktører betyder, at der er
mulighed for at få betalte instruktører til juniorafdelingen.
Per Rasmussen oplyste, at klubberne selv skal finde instruktørerne, men at
juniortilskuddet fra Hovedkredsen kan dække enten løn til instruktørerne eller køb i Dansk
Skaksalg. Kravet er, at man skal have mindst fem registrerede juniorer for at få tilskud.
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag
a) Forslag fra Sjælsø om, at kontingentforhøjelser i 8. hovedkreds kun må træde i
kraft ved et årsskifte (se bilag)
Forslaget blev trukket af forslagsstilleren efter en kort debat.
Det viste sig, at en del klubber har forskudt regnskabsår, hvorfor formålet med forslaget
(bedre budgetlægning) ikke opnås. Desuden træder forhøjelser fra DSU altid i kraft pr. 1/7.
Det blev foreslået at løse problemet, sådan som Allerød plejer at gøre. Her bemyndiger
klubbens generalforsamling bestyrelsen til administrativt at indføre de
kontingentforhøjelser, som DSU eller hovedkredsen måtte vedtage i løbet af
regnskabsåret.
b) Forslag fra Gribskov om at indføre mulighed for holdsamarbejder på tværs af
klubber, så de mindre klubber har bedre mulighed for at stille hold (se bilag)
Lone Baadsgaard (Gribskov) motiverede forslaget med, at de små klubber i hovedkredsen
har svært ved at samle nok spillere til et 8 mands-hold. Holdskakken har stor betydning
for, om klubberne kan overleve.
Dirigenten fastslog, at det i sidste ende er holdturneringslederen, som kan beslutte at
ændre reglerne eller give en dispensation. Der er således ikke behov for
vedtægtsændringer, ligesom en beslutning på delegeretmødet mest vil være vejledende.
Herefter blev forslaget sat til debat.
Jakob Werner (Allerød) var positiv over for ideen bag forslaget, men mente, at reglerne
bør være ens for alle klubber frem for at være en dispensation til en eller to. Desuden vil et
holdsamarbejde mellem to klubber kræve en fælles styrkeliste af sportslige og praktiske
årsager.
Jesper Kristiansen (Sjælsø) oplyste, at Sjælsø Skakklub var opstået på den måde. Først
havde klubberne i Birkerød og Hørsholm lavet en fælles overbygning til holdskakken med
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to klubaftener. Siden havde man fusioneret klubberne, da man ikke længere kunne få
ordentlige lokaler i Hørsholm.
Per Rasmussen (Bornholm) sagde, at Bornholms Skakklub netop var en sådan
overbygning. Oprindeligt havde der været fire spillesteder, nu er der to, men det er stadig
en overbygningsklub.
René Weichel (Helsingør) mente, at løsningen var enten at blive slået sammen eller at
skabe en overbygning.
Thomas Larsen (Frederikssund) mente, at det kan være et problem, hvis klubberne er fra
forskellige kommuner.
Lars Erik Linderod (Nordsjælland) konkluderede, at man i hovedkredsens bestyrelse ville
fortsætte dialogen med Gribskov for at finde en løsning.

7. Fastlæggelse af budgettet for kommende sæson samt fastsættelse af kontingent
Per Rasmussen fremlagde budgettet på vegne af kassereren (se bilag). Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent, og budgetterer med et underskud for 2019 på 3.350 kr.
Dermed vil egenkapitalen fortsat være over 100.000 kr.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

8. Valg af hovedkredsbestyrelse
På valg var:
Formand Per Rasmussen (Bornholm)
Holdturneringsleder Lars Erik Linderod (Nordsjælland)
Ungdomsleder David Christophersen (Allerød)
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
Henrik Mikkelsen (Frederikssund) og Birger Hagstrøm (Allerød) blev genvalgt som
revisorer. Jens Bo Hansen (Roskilde) genvalgt som revisorsuppleant. Alle uden
modkandidater.

10. Eventuelt
Thomas Larsen (Frederikssund) erindrede om, at hovedkredsen havde fået en
europamester, da Jens Kristiansen vandt senior-EM. Hæderstegnet var gået til Birger
Hagstrøm.
Per Rasmussen supplerede ved at nævne, at initiativpræmien i år gik til Allerød, og man
har en kandidatklub til næste år.
Bestyrelsen vil definere, hvad ungdomslederens opgaver skal være samt spørge
klubberne, hvad de har behov for til at styrke juniorarbejdet.
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Herefter drøftede forsamlingen hjemmesider, der er en vigtig indgang til klubberne. René
Weichel (Helsingør) ville gerne vide mere om Hillerøds hjemmeside nyiskak.dk.
Hans Jacobsen forklarede, at ideen med sitet er at henvende sig direkte til dem, der ikke
spiller i klub, og som ikke behøver en masse forklaringer om klubbens aktiviteter fra den
egentlige klub-hjemmeside.
Nyiskak.dk indeholder indgange for hhv. ungdom, voksne begyndere og til
eftermiddagsskak. Konceptet virker delvist, idet man har fået en del ungdomsspillere fra
denne kanal, men man har ikke fået fat på de voksne, som i dag kun spiller på nettet.
Hjemmesiden er ikke nok i sig selv, men skal suppleres med f.eks. presseomtale og
Facebook-kampagner.
Jørgen Rasmussen (Nordkalotten) nævnede, at man kun havde to skakdommere i
klubben, mens Gribskov ingen havde, og spurgte, hvad der kunne gøres.
Per Rasmussen oplyste, at hovedkredsen kan arrangere et weekendkursus i stedet for det
digitale kursus, som de fleste skakdommere tager.
Forsamlingen diskuterede herefter fremtiden for skakken i hovedkredsen, som set ud fra
medlemsudviklingen kan siges at være i krise. De to store problemstillinger er, at nogle af
klubberne er meget små, og at der er stor gennemstrømning af medlemmer i mange
klubber.
Dirigenten afsluttede herefter delegeretmødet og takkede for god ro og orden. Formanden
takkede dirigenten for den sædvanlige kompetente mødeledelse.
Delegeretmødet afsluttet kl. 21.55
Jakob Werner
Referent, sekretær for 8. hovedkreds
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