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8. hovedkreds     Maj 2022 
 

 
Referat af ordinært delegeretmøde 2022 

i Dansk Skak Unions 8. Hovedkreds 
Fredag 6. maj 2022 kl. 19.00 

 
Afholdt hos Allerød Skakklub, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød 

 
Traditionen tro indledtes delegeretmødet med, at forsamlingen rejste sig og mindedes de 
skakkammerater fra hovedkredsen, som var gået bort siden delegeretmødet sidste år: 
 
Carsten Wieland, Solrød – Poul Noer, Nordkalotten – Finn Larsen, Frederikssund 
 
Derefter gik man over til den vedtægtsbestemte dagsorden: 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent 
Birger Hagstrøm blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen (bilag 1) inkl. forslag fra bestyrelsen var udsendt 
til klubberne rettidigt, og at delegeretmødet dermed var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt. 
 
Der var mødt delegerede svarende til 22 stemmer ud af 35 mulige. 
 
 
Pkt. 2: Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 
Formanden aflagde sin beretning (bilag 2). Der var ikke kommentarer til beretningen, som 
blev godkendt enstemmigt. 
 
 
Pkt. 3: Holdturneringslederens beretning 
Herunder drøftelse af forslag om ny struktur for holdturneringen. 
 
Holdturneringslederen fremlagde sin beretning (bilag 3). 
 
Verner Christensen (Solrød) mente, at man bør bruge styrkelister fra PC eller mobiltelefon 
frem for printede styrkelister. 
 
Det blev foreslået, at der kun skulle være én styrkeliste for alle holdturneringer frem for én 
for divisionsturneringen og én for hver af de otte hovedkredse. Formanden vil undersøge, 
om det er muligt og ønskeligt at gøre noget sådant. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som blev godkendt enstemmigt. 
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Forslag om ny struktur for holdturneringen 
Bestyrelsen havde fremsat et forslag til ændring af holdturneringen (bilag 4), mens der var 
kommet ændringsforslag fra hhv. Solrød (bilag 5) og Frederiksværk (bilag 6). 
 
Dirigenten indledte denne del af punktet med at fastslå, at hovedkredsens vedtægter gav 
holdturneringslederen ret til suverænt at beslutte turneringsreglementet. Der skulle ikke 
stemmes om reglerne, og holdturneringslederen er ikke forpligtet til at følge de 
synspunkter, som måtte fremkomme på dagens møde. Derfor skulle bestyrelsens forslag 
og klubbernes ændringsforslag opfattes som velment rådgivning af den til enhver tid 
siddende turneringsleder. 
 
Holdturneringslederen redegjorde kort for bestyrelsens oplæg, som havde til formål at 
sikre en mere sportslig afvikling af holdturneringen. Flere klubber ønsker ikke at rykke op i 
Mesterrækken pga. søndagskampene. Forslaget ville give en mere fleksibel turnering, så 
de mindre klubber bedre kan stille hold, og de større klubber måske kan stille flere hold. 
 
Forslaget indebærer en opdeling af holdturneringen, så der spilles en turnering på 
hverdage og en turnering på søndage – sidstnævnte med oprykning til 
divisionsturneringen. Desuden ville man gå over til at spille med matchpoint og eventuelt 
kun seks spillere pr. hold i hverdagsturneringen. 
 
Flere delegerede gav udtryk for, at de ikke kunne støtte ideen om en opdelt holdturnering. 
Klubberne mener, at de i forvejen er udfordrede af at have flere søndagshold, og at mange 
skakspillere ikke ønsker at spille i weekenden. I stedet for at løse problemerne (som de 
delegerede anerkendte var reelle), ville forslaget nærmere udvande Mesterrækken. 
 
Solrød foreslog i stedet at indføre eller bruge eksisterende regler om enten at suspendere 
nedrykninger eller tilbyde oprykning til de næstfølgende hold i A-rækken. 
 
Holdturneringslederen fastslog hertil, at dette allerede var forsøgt uden held, og at det 
netop var baggrunden for de nye tanker fra bestyrelsen. 
 
Frederiksværk foreslog, at hold, der ikke vil rykke op, fratages muligheden for at få præmie 
i den følgende sæson. 
 
Formanden konstaterede, at der var behov for at ændre på tingenes tilstand, men at 
bestyrelsen tog til efterretning, at flere klubber ikke ønsker en opdelt klubturnering. I stedet 
vil man se på mulighederne for en eller anden sanktion (f.eks. ingen præmie) til de hold, 
som nægter at rykke op. 
 
Herefter drøftede man andre elementer i forslagene fra Solrød og Frederiksværk, herunder 
forbud mod at afvikle hverdagskampe på fredage, en holdturnering sammen med andre 
hovedkredse og mulighed for at anvende spillende kampleder i de lavere rækker. 
 
Disse elementer fandt dog ikke opbakning. Flere delegerede mente, at det var vigtigt med 
ikke-spillende kampledere, da mange klubspillere har dårligt regelkendskab, mens der ikke 
var en generel opfattelse af fredagskampe som et problem. 
 
Formanden mente, at det hverken var realistisk eller ønskeligt med en fælles holdturnering 
med 1. og/eller 2. hovedkreds, bl.a. på grund af geografien. 
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Der udspandt sig herefter en meget lang debat om mange detaljer i holdturneringen, 
hvilket fik dirigenten til at minde om formålet med dagsordenspunktet: De konkrete forslag. 
 
Sammenfattende var budskabet fra delegeretmødet, at man ikke kunne tilslutte sig 
tankerne om en opdelt holdturnering, mens de øvrige elementer i bestyrelsens forslag 
(matchpoint og holdstørrelse) fortsat kan overvejes. 
 
Dirigenten afsluttede punktet ved endnu engang at understrege, at vedtægterne giver 
holdturneringslederen beføjelse til at beslutte reglementet.  
 
 
Pkt. 4: Ungdomslederens beretning 
Ungdomslederen fremlagde sin beretning (bilag 7) og supplerede med at opfordre 
klubberne til at arrangere junior- og ungdomsturneringer. Det er god branding for klubben, 
også selv om man kun selv har få juniormedlemmer. 
 
Kassereren fastslog, at alle tilskud skal godkendes af mere end et medlem af bestyrelsen. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Pkt. 5: Kassererens beretning 
Årsrapporten med regnskabet burde have været offentliggjort eller udsendt til klubberne på 
forhånd. Dette var ikke sket grundet IT-bøvl og en efterfølgende forglemmelse fra 
formandens side, hvilket han beklagede. Dirigenten mente, at regnskab m.m. kunne 
behandles, såfremt det blev gennemgået detaljeret. 
 
Kassereren gennemgik herefter regnskabet og den tilhørende beretning i årsrapporten 
(bilag 8). Han knyttede følgende kommentarer hertil: 
 

• Overskuddet på 15.500 kr. er egentlig en dårlig ting, da det skyldes corona-aflyste 
aktiviteter. 

• En del klubber melder juniormedlemmer ind med kort varsel, men det er fint. 

• Opkrævningen til holdturneringen udsendes sammen med oktober-opkrævningen. 

• Enkeltmedlemmer slettes relativt hurtigere nu end tidligere, såfremt de ikke betaler 
og/eller svarer på rykkere. 

 
Regnskabet gav ikke anledning til yderligere kommentarer og blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Pkt. 6: Indkomne forslag 
Forslag om ændring af hovedkredsens vedtægter: 
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne, jf. bilag 9 (gældende love), 
bilag 10 (ændringsforslag) og bilag 11 (nye vedtægter, hvis alle ændringer vedtages). 
 
Dirigenten konstaterede, at forslaget var indkommet rettidigt, og at der var det fornødne 
antal stemmer til stede for at kunne behandle en vedtægtsændring, hvilket kræver mindst 
50% af stemmerne til stede. Der kræves endvidere mindst to tredjedele af de fremmødte 
stemmer for at vedtage en ændring af vedtægterne. 
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Formanden indledte med at forklare baggrunden for vedtægtsændringerne. Bestyrelsen 
ønsker dels at modernisere nogle af bestemmelserne, dels at skabe større 
gennemsigtighed og bedre demokratisk kontrol i hovedkredsen. Desuden ville man indføre 
en række mindre redaktionelle rettelser. 
 
Blev ændringerne vedtaget, ville de træde i kraft omgående, og således også gælde for 
den resterende del af delegeretmødet. 
 
Bestyrelsen håbede, at klubberne kunne tilslutte sig forslaget, men formanden 
understregede, at det ikke var et kardinalpunkt. Vi kan sagtens drive hovedkredsen på en 
fornuftig måde med de gældende vedtægter, men bestyrelsen mener, der er behov for en 
opdatering. 
 
Derefter gennemgik formanden ændringsforslaget i detaljer. De vigtigste punkter er: 

• Bestyrelsen mister sine ekstra stemmer på delegeretmødet, så det udelukkende er 
klubberne, der er stemmeberettigede. 

• Formanden skal i højere grad rådføre sig med bestyrelsen forud for beslutninger i 
HB, og der udpeges en fast suppleant for formanden i HB. 

• Delegeretmødet skal fremover afholdes i 2. kvartal, og stemmetallene opgøres efter 
medlemstallet pr. 1. januar. 

• Bestyrelsen reduceres fra 6-8 medlemmer til 5 medlemmer (hvilket i praksis 
allerede er tilfældet). 

• Der vælges én revisor i stedet for to. 
 
Verner Christensen (Solrød) spurgte om opgørelsen af stemmetal burde følge 
kontingentopkrævningen i 1. kvartal snarere end datoen 1. januar. 
 
Kassereren oplyste, at det er tanken bag forslaget og i tråd med den praksis, man allerede 
bruger. 
 
Hans E. Jacobsen (Hillerød) roste forslaget og ville gerne støtte det under et. 
 
René Weichel (Helsingør) nævnede, at det ville være i tråd med tidsånden, hvis man på et 
tidspunkt ændrede ’formand’ til ’forperson’. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer, og dirigenten konkluderede, at alle ændringerne 
kunne sættes til afstemning som et samlet hele. 
 
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 7: Fastlæggelse af budgettet for den kommende sæson samt fastsættelse af 
kontingent 
Dirigenten fastslog, at stemmetallet nu var 17 ud af 30 mulige stemmer. 
 
Kassereren fremlagde budgettet for 2022 (bilag 12). Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent, dog således at DSU’s nye politik om kontingentfritagelse i et kvartal for helt 
nye medlemmer også gennemføres i hovedkredsen. 
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Der blev spurgt om støtte til pokalskakken, som ikke fremgår specifikt af budgettet. 
Hovedkredsen vil fortsat betale frokosten for de deltagende hold ved finalestævnet efter 
samme kriterier som tidligere år. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer. Budgettet med tilhørende kontingent 
blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 8: Valg af hovedkredsbestyrelse 
Reto Utiger Sørensen blev genvalgt som kasserer. 
Jan Pedersen blev valgt som webmaster. 
 
Dermed er bestyrelsens sammensætning: 
 
Formand: Jakob Werner, Allerød 
Kasserer: Reto Utiger Sørensen, Sjælsø 
Holdturneringsleder: Lars Erik Linderod, Nordsjælland 
Ungdomsleder: Peter Willer Svendsen, Hillerød 
Webmaster: Jan Pedersen, Hillerød 
 
 
Pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Henrik Mikkelsen blev genvalgt som revisor. 
Birger Hagstrøm blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 
Pkt. 10: Eventuelt 
Thomas Larsen (Frederikssund) mindede om, at hovedkredsen har 80 års jubilæum i 
2023, hvilket bør markeres. 
 
René Weichel (Helsingør) opfordrede til at få sat system i uddannelsen af flere 
kampledere. 
 
Hans E. Jacobsen (Hillerød) havde glædet sig til delegeretmødet og takkede bestyrelsen 
for indsatsen. Han nævnede også udgivelsen af hans nye selvbiografi ”Gode træk”, som 
man kan få signeret efter delegeretmødet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for god 
mødeledelse. 
 
Delegeretmødet slut kl. 21.53. 
 
Referent: Jakob Werner 


