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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 

1. Sigfred Haubro – valgt som dirigent 

2. Holger Lodahl – valgt som referent 

3. Formandens beretning 

Sigfred fremlagde sin beretning, der bliver lagt på hjemmesiden. Beretningen 

blev godkendt.  

4. Godkendelse af regnskab, der blev sendt med mødeindkaldelsen. Grunden 

til underskuddet på 41.300 DKK skyldes primært indkøb af DGT-udstyr (ca. 

37.000 DKK). Regnskabet blev godkendt. 

MØDEREFERAT 

TITEL Delegeretmøde KSU 

DATO 18. september 

STED Skakforeningen ØBRO 

DELTAGERE BMS: Sigfred Haubro 

 Brønshøj: Jacob Carstensen 

 Seksløberen: Peter Olsen 

 AMS: Jens Gade, Sven Løntoft 

 Ishøj: Peter Meldal, Mogens Hansen 

 ØBRO: Martin R. Petersen, Søren B. Hansen, 

Viktor Haarmark Nielsen, Thomas Tange Jepsen, 

Holger Lodahl 

 LVS: Lars Ø. Kristensen 

 Frederiksberg: Bjarke Winther  

REFERENT Holger Lodahl, 19. september 2020  
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5. Fremlæggelse af budget.  

KSU har i en længere årrække ikke anvendt budget. Det kan skyldes at et 

budget for 2020, der først godkendes 2/3 inde i året, mere er en status end et 

budget. Og KSU havde ikke et budget at fremlægge.  

Herefter blev behov for budget og hvorledes diskuteret. 

Et budget vedtaget på delegeretmødet er et mandat til bestyrelsen for det 

kommende år, som de skal stå på mål for. Principielt bør det være der.  

Løsninger som at flytte regnskabsåret eller delegeretmødet blev diskuteret.  

Endeligt var der stemning for at der fremadrettet bliver afleveret regnskab for 

det afsluttede regnskab år, en status for det igangværende år og et budget for 

det kommende år. 

6. Indkomne forslag.  

Der var ikke fremsendt indkomne forslag inden deadline. 

7. Fastlæggelse af kontingent  

Uændret kontingent. 

Bestyrelsen arbejder på at give en reduktion i juniorkontingentet til erstatning 

for pengeoverførsel til Dansk Skaksalg.  

8. Valg af formand  

Holger Lodahl blev valgt som ny formand. Forsamlingen udtrykte stor tak til 

Sigfred Haubro for en lang og imponerende indsats på posten. 

9. Valg af kasserer  

Thomas Tange Jepsen blev valgt som ny kasserer og erstatter Torben Vang-

Larsen. 

10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer  

Jakob Carstensen tog ikke imod genvalg og udtræder af bestyrelsen, men 

fortsætter i Copenhagen Open - turneringsledelsen. Sigfred takkede for Jakobs 

indsats. 

Peter Olsen (genvalg), Viktor Haarmark Nielsen og Sven Løntoft blev valgt til 

bestyrelsen.  
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Sigfred Haubro vil være tilknyttet bestyrelsen og 

fortsætter i Copenhagen Open. 

11. Valg af revisorer: 

Leif Jensen og Niels Erik Andersen genvalgt som revisorer, Peter Meldal som 

revisor suppleant.  

12. Valg af turneringskomite: 

Søren Møller Hansen, Claus B. Olsen og Niels Erik Andersen blev genvalgt. 

13. Eventuelt: 

13.1 Ishøj havde undersøgt brugen af reserver under holdskakturneringen, og 

havde – som man så det – fundet eksempler på usportslig anvendelse af dem. 

Ishøj ønsker et mere stramt regelsæt for anvendelse af reserver for at modgå 

dette. 

ØBRO var under anklage for et af disse eksempler, og svarede igen på det. 

Generelt så de andre klubber flere ulemper i et strammere regelsæt, der ville – 

som det blev argumenteret – gøre det mere besværligt at være holdleder og 

give færre hold i turneringen. Men man kunne godt se, at Ishøj jo havde ret i 

noget af sin kritik. 

13.2 Sigfred Haubro bør modtage en belønning for sine mange års utrættelige 

indsats som KSUs formand. 


