
Delegeretmøde i 1. Hovedkreds 2019 
Dato: 27. september 2019 

 

Følgende klubber var til stede: 

ØBRO: Holger Lodahl og Søren Bech Hansen 

Brønshøj: Jacob Carstensen, Carsten Pedersen 

Seksløberen: Peter Olsen 

BMS: Sigfred Haubro 

K41: Peter Stuhr, Daniel Kokholm og Mogens Bengtsson 

Ishøj: Peter Meldal og Mogens Hansen 

Amager: Jens Gade, Sven Løntoft og Orla E. Jørgensen 

Brøndby: Michael Skelbæk 

Fr.berg: Bjarke Winther 

Skak for sjov: Henrik Andersen 

Nørrebro(lidt forsinket): Thore N. Jensen 

1 Valg af referent: Peter Olsen 

2: Valg af dirigent: Holger Lodahl 

3: Godkendelse af formandens beretning: Sigfred fortalte om den nye struktur på 

københavnsmesterskabet, hvor der bliver spillet et antal kvalifikationsturneringer 

efterfulgt af en 6mands finaleturnering. KM blev vundet af Tobias Rostgaard(BMS).  

Søren Bech ville godt høre lidt om KSUs visioner og ideer mht. DSUarbejdet. Sigfred 

fortalte at vi deltager i møderne, men ikke har stillet egne forslag. 

Rune Friborg projektet blev debatteret. Hvad fik vi for pengene, og gav det medlemmer 

til klubberne? Det sidste virker ikke oplagt, men er måske også svært at vurdere. Sven 

løntoft ville godt høre om KSUs bestyrelse havde spurgt klubberne om de var for/imod 

projektet. Sigfred fortalte, at det var bestyrelsen som selv havde besluttet dette. Søren 

Bech mente at der havde manglet en overordnet køreplan og struktur, men at man 

havde sat projektet i søen fordi man skulle gøre noget. Thore fortalte at han havde 

været meget kritisk på projektet fra start, og at det ikke havde givet Nørrebro nogle nye 

medlemmer. Michael Skelbæk efterlyste noget vidensdeling på tværs af klubberne mht. 

hvordan man skaffer nye medlemmer. Bestyrelsen lovede at lave en inspirationsdag i 



løbet af sæsonen i ØBRO/K41 hvor de succesfulde klubber kan fortælle hvad de er 

lykkedes med. 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

4. Godkendelse af regnskab for det forudgående regnskabsår 

Torben(kasserer) var ikke til stede, så Sigfred fremlagde regnskabet. Henrik Andersen 

ville godt høre hvorfor hjemmesiden var så dyr. Bestyrelsen havde netop debatteret 

dette inden mødet og er klar over at dette skal undersøges. Søren Bech ville godt høre 

hvor mange penge der reelt blev brugt på Xtracon-turneringen. Sigfred redegjorde for 

udgifterne som er turneringstilskuddet på ca. 14000,- + rejsetilskud + evt. underskud. 

Peter Meldal ville godt høre hvorfor Dagsturneringen havde givet et overskud på 

18.000 kr. Sigfred fortalte at der var udgifter til EMT-afgift, lokaleleje og til John L. 

Hansen for at køre turneringen og at dagsturneringen samlet løb rundt uden overskud. 

Michael Skelbæk ville godt høre hvorfor der på balancen pr. 31. december blev nævnt 

et tilgodehavende på 64000,-. Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart svare på hvorfor der 

var så store tilgodehavender, men lovede at tjekke op på dette og sende notits ud til 

klubberne om dette. 

Efter yderligere snak om regnskabet blev det enstemmigt godkendt. 

6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår: Orla E. Jørgensen ville godt 

høre om huslejen i K41 ville stige. Bestyrelsen forklarede at dette havde man ikke hørt 

noget om. Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget. 

7. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 

8. kontingent næste år. Uændret kontingent. 

9. Valg af formand 

Sigfred ville godt fortsætte og blev herefter enstemmigt vedtaget 

10. Valg af kasserer 

Torben ville godt fortsætte, men havde intet imod hvis et andet medlem ville være 

kasserer. Torben blev enstemmigt vedtaget. 

11. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 

Jacob, Holger og Peter ville godt fortsætte (og blev valgt). Sigfred nævnte at vi godt 

kunne bruge nye bestyrelsesmedlemmer, men ingen fra forsamlingen ytrede ønske om 

at stille op. Holger opfordrede til at forsamlingen tog hjem i klubberne og overvejede 

om der var medlemmer som kunne være muligheder. 



12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

De to revisorer ville godt fortsætte. Umiddelbart har vi ingen revisorsuppleant 

13. valg af turneringskomité for klubholdturneringen 

Turneringskomiteen vil godt fortsætte - og blev valgt 

14. Eventuelt 

Søren Bech ville godt høre hvad KSUs holdning var til eksklusionerne op den 

ekstraordinære generalforsamling i oktober 

Sigfred fortalte at der var tale om 2 meget forskellige sager. Den ene var om økonomisk 

svindel i Chesshouse og den anden var om chikane/stalking af frivillige delegerede i 

Dansk Skak Union. 

Søren ville godt høre om det punkt som giver HB mulighed for at ekskludere folk fra 

DSU fremover. Han mente det var meget diskutabelt om dette mandag kunne 

overlades til HB fremfor at lade det være op til delegeretmødet. Sigfred fortalte, at vi 

ikke umiddelbart så nogen anden løsning end den valgte. 

Til sidst fortalte Søren Bech, at ØBRO var ved at have færdigrenoveret lokalerne, og at 

man mandag 30/9 var klar til at sætte gang i klubben igen med en lynturnering mandag 

30. september. 

Mødet blev afsluttet med debat om enkeltmedlemmer kontra klubmedlemmer. 

 

 

 

 


