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Klubber til stede: 

ØBRO(Holger Lodahl og Thomas Tange Jepsen) 

BMS(Sigfred Haubro) 

Amager(Sven Løntoft)  

Skak for sjov(Henrik Andersen) 

Brønshøj(Carsten Pedersen) 

Fr.berg(Bjarke Winther) 

Ishøj(Christian Foslund) 

Seksløberen(Peter Olsen) 

 

Referent: Peter Olsen 

Dirigent: Bjarke Winther 

 

 

 



3. Godkendelse af formandens beretning 

Formandens (Holger Lodahl) beretning: Medlemstallet er steget med 4% som først og fremmest 

skyldes flere børnemedlemmer. Af skakresultater nævnte Holger at Martin Haubro vandt 

landsholdsklassen og blev dermed Danmarksmester, Viktor H. Nielsen vandt kandidatklassen og 

Louise Fredericia vandt kvindeDM. 

Af arrangementer som bestyrelsen har afholdt kan nævnes, at der er blevet afholdt et 

juniorledermøde, hvor juniorlederne aftalte hvordan juniorarbejdet skal afvikles i det kommende 

år, og hvordan klubberne kunne støtte op om hinandens juniorgrandprixstævner. Derudover har 

KSU afholdt det årlige pokalkvalifikationsstævne med klubber fra 1. og 8. hovedkreds. Det 

forventes at de to hovedkredse til næste år afholder separate kvalifikationsstævner. 

I samarbejde med Gentofte skakklub er vi ved at arrangeret et turneringslederarrangement. På 

HB-møder forsøger Holger at påvirke DSU i retning af at bruge færre penge, så kontingentet ikke 

skal sættes op igen og igen. 

Henrik Andersen efterlyste en nyhedsmail fra KSU om de vigtigste begivenheder m.m. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår 

Thomas redegjorde for regnskabet og gjorde opmærksom på at der var et kvartalskontingent som 

manglede, da bestyrelsen havde besluttet kun at opkræve KSU-kontingent for 3 kvartaler p.g.a. 

corona. 

Samlede indtægter på 101.000,- 

På omkostningssiden er der turneringsomkoster på 34000,- som skyldes tilskud til diverse 

turneringer. Tilskud til juniorer er 10.000 som er tilskud til DSUs juniorindstruktørordning. Udgifter 

til hjemmesiden er faldet markant. Samlede omkostninger på 68.000,- 

Ishøj ville godt høre hvorfor vi har så stor formue, og om det ikke gav mening at få brugt pengene. 

Holger nævnte at formuen først og fremmest skyldes at det var nødvendigt med en ”pæn” formue 

når man afholdt den internationale Extracon/Politiken turneringen, men pt ser det ud til at det vil 

give mening hvis kontingentet bliver reduceret fx ved et kontingentfrit(KSU andel) kvartal for 

klubberne. 

Henrik Andersen spurgte ind til bestyrelsens honorar(1600 for menige medlemmer og 1900 til 

formanden om året) og foreslog at hæve dette for at gøre det mere ”interessant” for medlemmer 

at blive medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen ville overveje dette som et middel til at få flere 

bestyrelsesmedlemmer. 

 



Sigfred nævnte at KSU har 100-års jubilæum i 2027 og at det ville være logisk at reservere 

økonomiske muskler til dette. 

Herefter blev kassererens beretning vedtaget. 

 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår 

Thomas fortalte at han ikke havde lavet et budget, da hans vurdering var, at han ikke mente det 

gav mening, når vi allerede var 9 måneder inde i regnskabsåret. Spørgsmålet er om regnskabsåret 

skal følge kalenderåret, eller om det giver mere mening at lade det følge ”skakåret” 1/7 - 31/6. 

Måske lave et enkelt regnskabsår på 18 måneder som kan ændre regnskabsåret. Om budgettet 

skal laves anderledes, er op til den nye bestyrelse. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag var tilgået bestyrelsen. 

 

7. Fastsættelse af kontingent til KSU 

Bestyrelsen foreslår uændret bestyrelse. Forslag fra forsamlingen om en kontingentnedsættelse 

på 20 kr pr medlem om året, begrundet i KSUs store formue og årlige overskud. Forslaget om 

kontingentnedsættelse blev vedtaget. 

 

8. Valg af Formand 

Holger var villig til genvalg - Holger blev genvalgt 

 

9. Valg af kasserer 

Thomas meddelte at han ikke var villig til genvalg, så der skulle vælges ny kasserer. Bjarke fortalte 

at hvis der ikke var andre som ville påtage sig arbejdet, så kunne han godt (nødtvunget) påtage sig 

arbejdet.  Bjarke blev hermed valgt. 

 

10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 

Peter og Viktor fratræder bestyrelsen, så der er brug for 2 nye medlemmer af bestyrelsen. Henrik 

Andersen(Skak for sjov) blev foreslået og valgt. Desværre var der ikke andre tilstedeværende som 

havde lyst til at træde ind i bestyrelsen. Det betød at bestyrelsen ikke var fuldtallig, men 



bestyrelsen fik forsamlingens bemyndigelse til at finde et nyt medlem af bestyrelsen. Sven Løntoft 

fortsætter i bestyrelsen. 

 

11. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

 Leif Jensen har valgt at stoppe som revisor. Desværre havde vi ikke nogle umiddelbare kandidater 

til den ledige revisorpost. Det betød at bestyrelsen fik forsamlingen bemyndigelse til at finde en ny 

revisor. Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant. Det blev foreslået at bestyrelsen overvejer om 

det fremadrettet er nødvendigt med 2 revisorer. 

 

12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen 

 De tre nuværende medlemmer af holdturneringskomite fortsætter.  

 

13. Eventuelt 

En længere snak om holdturneringen og hvordan klubberne stiller hold i sidste runde. Der var 

enighed om at der skal nogle uhensigtsmæssige opstillinger ved fællesrunden, men vi kunne 

umiddelbart ikke se en løsning på dette. Bestyrelsen vil dog overveje om reglerne kan tage hensyn til 

dette. 

Sven Løntoft opfordrede til, at holdturneringslederen præciserede, at det er god stil, at informere 

modstanderens holdleder forud, når man ikke stiller med fuldt hold, så man undgår, at spillere 

møder forgæves til en holdkamp. 
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