
København Skak Union Delegeretmøde 2021 

17.09.2021 i Skakforeningen ØBRO 

 

Til stede: 

Seksløberen: Peter Olsen 

Amager: Sven Løntoft 

ØBRO: Holger Lodahl og Viktor H. Nielsen 

BMS: Sigfred Haubro 

Brønshøj: Carsten Pedersen 

Skak for sjov: Mihai Anghel 

LVS: Lars Ø. Kristensen 

Ishøj: Christian Foslund 

Fr.berg: Bjarke Winther 

Fra bestyrelsen manglende kassereren Thomas T. Jepsen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af formandens beretning 

4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår 

6. Indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent til KSU 

8. Valg af formand 

9. Valg af kasserer 

10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen 

13. Eventuelt 

 

Ad 1: Dirigent Sigfred Haubro 

Ad 2: Referent Peter Olsen 

Ad 3: Formandens beretning: Formandens beretning var udsendt til klubberne før mødet. Holger nævnte at 

blandt de arrangerede turneringer var en glimrende CCC turnering, samt en decimeret udgave af 

turneringen i Helsingør. I forbindelse med dette, bemærkede Holger at vi mangler en turneringsansvarlig 

for turneringen oppe i Helsingør, da Jacob Carstensen var stoppet. 



Glædeligt var det at dagsturneringen igen var kommet op at køre. Som de fleste nok har bemærket, har de 

henover coronasituationen skiftet placering fra Valby(K41) til Østerbro(ØBRO). 

Derudover nævnte Holger, at han håbede at han i den kommende sæson kunne komme rundt til klubberne 

i forbindelse med diverse holdkampe. 

I den kommende sæson håber KSUs bestyrelse at få arrangeret et klubmøde med fokus på medlemspleje. 

Derudover har vi fået en ny klub - Gentofte Skakklub. Bemærkelsesværdigt er det, at klubbens medlemmer 

i høj grad er ”nye” dsu-medlemmer. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, så den blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 4: Regnskabet var inden mødet udsendt til klubberne.  Holger nævnte at kassereren havde indført en ny 

regnskabspraksis, således at kontingentdelen som tilflyder dsu er udeladt af regnskabet. Christian spurgte 

til en gældspost under passiver, hvor bestyrelsen mente at det kunne skyldes at der var klubber som havde 

betalt for meget kontingent. Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Ad 5: Budget blev fremlagt. Holger gennemgik de enkelte punkter på budgettet. Efter lidt diskussion af 

enkelte budgetposter valgte Holger at revidere budgettet for 2022 ved at vi hurtigt gennemgik de enkelte 

punkter. I forbindelse med dette roste Christian Foslund den nye junior grandprix struktur med 

styrkeinddelte grupper. 

 

Ad 6: Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

Ad 7: Fastsættelse af kontingent til KSU: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget. 

 

Ad 8: Valg af formand: Holger Lodahl vil godt modtage genvalg. Der var ikke andre som ønskede at stille op, 

så Holger blev valgt. 

Ad 9: Valg af kasserer. Thomas T. Jepsen vil godt modtage genvalg. Der var ikke andre som ønskede at stille 

op, så Thomas blev valgt. 

Ad 10: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sven Løntoft, Viktor H. Nielsem og Peter Olsen ville godt 

modtage genvalg. Bjarke Winther ville godt hjælpe bestyrelsen med fx kartoteksarbejdet, så han blev også 

valgt. 

Ad 11: Begge revisorer genopstiller. Hermed genvalgt. 

Ad 12: Valg af turneringskomitéen. Peter havde desværre ikke fået spurgt turneringskomitéen om de 

genopstillede. Vi forventer at de modtager genvalg. 

Ad 13: Eventuelt.  Diskussion om forskellige regler i holdturneringen og rimeligheden af disse. Efterfølgende 

omtalte Holger de forslag som han har stillet til dsu ved det kommende delegeretmøde. 



 


	København Skak Union Delegeretmøde 2021

