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Gabøl d.14.2.99

Hovedkredsmødereferat
13.2.99
Mødested: Holbøl Landbohjem
Holbøl
Deltagere: Alssund, Augustenborg, Bov, Brørup, Dansk Skakklub Flensborg, Fribonde Flensborg,
Lunderskov, Løgumkloster, Dansk Skakklub Oversø-Frørup, Gråsten, Ribe, Tønder, Vamdrup, Vojens,
Aabenraa.
Fravær med afbud : Tårnet Vejen, Vejen Skakforening, Haderslev, Allan Hermannsen

Fravær uden afbud: Hejls
I alt 20 personer

Dagsorden:

1.
2.

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning. v/Frank Petersen (FP)
3. Kassererens beretning. v/Ove Christensen (OC)
4. Indkomne forslag
a: Samordning af turneringer. v/Niels Thygesen Petersen (NTP)Bov
b: ”Et bedre klubliv”. v/Allan Hye Haderslev
c: Nyt navn til 4.Hk: ”Sønderjysk Skak” v/Frank Petersen
5. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk)
6. Valg
a: Formand for 4. Hk. Frank Petersen modtager genvalg
b: Nyt medlem til FU. Allan Hermannsen afgår
c: Valg af suppleant til FU
d: Valg af kritiske revisore. På valg er Broder Petersen og Claus Mogensen
e: Valg af revisorsuppleant. På valg er Gert Jøhnk
7. Holdturneringen v/ Kurt Petersen (KP)
a: Forslag fra Niels Falsig, Tønder vedr. Arækken
8. Pokalturneringen 1999 v/ Frank Petersen
9. Sønderjydsk EMT
a: 1999 Tårnet Vejen
b: 2000 Skakklubben Alssund
c: 2001 Hvem afholder stævnet?
10. Debat: Kontingentstigning som middel mod et visnende DSU
11. Hovedkredsbladet: ” Nyt fra 4.Hovedkreds ”
12. 4. Hovedkreds´hjemmeside
13. Eventuelt
Valg af ordstyrer
Niels Thygesen Petersen blev foreslået og valgt. NTP takkede for valget og konstaterede at mødet var
lovligt indvarslet.
Formandens beretning. v/Frank
FP åbnede mødet med at anmode om 1 minuts stilhed, for at mindes 3 af vore medlemmers bortgang, De
tre medlemmer, Børge Noer Sørensen, Børge Borgå og Christian Lassen var skattede medlemmer af
4.Hk.
NTP ønskede yderligere information om Prfremstødet, som medlemsudvalget havde lavet.
FP redegjorde kort for forløbet og gjorde opmærksom på, at der var et lager af såvel foldere som plakater
hos Frede A. Andersen (FAA).
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FAA gjorde opmærksom på, at plakaterne ville kunne leveres på en diskette, hvorefter kreative
medlemmer kunne udskifte indholdet i tekstboksene med et indhold som passede til et planlagt
arrangement og derefter udskrive plakaten, som jo så normalt kun ville blive i A4 format. Men så
bibeholdt man formen, som jo var, en iøjnefaldende plakat der får interesserede til at læse budskabet i
tekstboksene. Så ring eller mail så finder vi ud af det.
OC ønskede at vide, om der havde været respons på Prfremstødet.
Dette affødte en del tilkendegivelser af at man ingen medlemmer havde fået som følge af Prfremstødet..
FP men i har vel heller ikke haft tilbagegang, hvilket i øjeblikket næsten er det samme som fremskridt. Vi
kan melde ud med at have fået 2 nye medlemmer, som klart kan henføres til Prfremstødet, derudover har
der været en del telefoniske henvendelser vedrørende avisannoncen ”mat i 2 træk”.
Broder Petersen (BP) efterlyste en liste over turneringsledere og Tlaspiranter.
NTP kunne der ikke være en aktuel liste i ”Nyt fra 4. Hk.
Helge Andersen (HA) det synes jeg er en dårlig ide, da det ville optage plads, som kunne udnyttes bedre.
OC ring til mig så får i omgående en aktuel liste
FP det Tlkursus som der er ofret tid og penge på var kun en betinget succes, da ingen af deltagerne endnu
havde indsendt ”eksamensopgaverne”. Det vil derfor fremover være eksamen i forbindelse med
TLkurserne.
FAA i min beretning i vor netop afholdte generalforsamling påpegede jeg problemet over for et medlem
som deltog i kurset, men måtte erkende at han ikke var ene om den manglende opfølgning, på trods af at
han var blevet tilbudt hjælp fra mig til opgaverne. Jeg håber at TL fra de forskellige klubber også har
tilbudt lærerbistand til deres TLaspiranter.
Efter endnu en del diskussion blev formandens beretning godkendt.
3. Kassererens beretning.
OC gennemgik minutiøst regnskabets enkelte punkter.
Rudolf Mach (RM) påpegede at det meste af omsætningen i virkeligheden var videreekspedition af
medlemmernes kontingent til DSU.
FP vi har mange goder af DSU der yder tilskud og stiller instruktører til rådighed f. eks. Junior DM og
Tlkursus koster, men er en af forudsætningerne for at få klubberne til at fungere.
OC aktiviteter koster og er årsag til årets driftsunderskud.
BP: en driftskapital mellem 30- og 50.000 må anses for tilstrækkelig til at sikre kredsen en rimelig frihed
m. h. t. aktivitetsniveau.
Joackim Knudsen (JK) opfordrede til mådehold.
OC det er der taget skyldig hensyn til i budgettet for næste år, dette års regnskab indeholder en del
engangsudgifter bl.a. en ny harddisk til kassereren. Alt i alt er det budgetterede underskud for 1999
beregnet til 4.035,00 mod 18.465,41 for 1998.
HA syntes at alt var særdeles fornuftigt og tilsluttede sig BP m. h. t. egenkapitalen.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
4. Indkomne forslag
a: Samordning af turneringer. v/Niels Thygesen Petersen (NTP)Bov
NTP berettede om baggrunden for afholdelse af Bov-turneringen, som er en mindeturnering for deres
afdøde medlem Børge Noer Sørensen. Intentionerne havde været en EMT med max. 32 deltagere, hvilket
svarer til deres spillelokale, men var blevet til 48 mand i fremmede lokaler. Det var meget
tilfredsstillende, men det store problem havde været indplacering af spilledatoerne, uden at komme i
konflikt med allerede programsatte turneringer. Han efterlyste derfor et redskab til at koordinere
kommende turneringer efter.
HA meddel det til mig så kommer det i næste nummer af kredsens blad. Hvor arrangører vil kunne se
hvilke datoer der optaget af andre klubber og indrette sig derefter.
OC vi laver en kalender der rækker 2 år frem, forudsætningen er at oplysningerne bliver tilstillet os så
tidligt som muligt. Og alt vil blive lagt ind på vor hjemmeside og tilstillet redaktøren for kredsbladet der
så vil publicere det. Og husk at meddele det til DSU´s skakkalender. Det er jo den, som de øvrige kredse
bruger for at finde arrangementer i det sønderjydske.
FAA jeg kunne forestille mig at alle turneringer skulle meddeles til FU i planlægningsfasen, hvorefter FU
konfirmerede datoerne og meddelte arrangøren grønt, gult eller rødt lys for spilledatoerne.
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HA det vil give problemer hvis nr. 1. beslaglægger en dato.
FP det er primært koordinering af datoer mere end kontrol fra hovedkredsens side, en turnering i syd vil
uden de store problemer kunne have en sammenfaldende spilledag med en turnering i nord. I øvrigt er det
dejligt med stor turnerings-aktivitet.Bov 48 deltagere-flot.
Kim Andersen (KA) vi mener at der er for mange turneringer og overvejer at sætte mindstekravet til 50
deltagere i Brørup Lurturnering, alternativt overvejes det at stoppe ”Lurturneringen”
FP ikke stoppe, det er jo en af de mest traditionsrige turneringer vi har i kredsen.
FAA ved vor netop afholdte generalforsamling blev det samme forslag om 50 deltagere stillet, det skulle
direkte stå i indbydelsen, som en betingelse. Jeg var dog i stand til at sætte hårdt mod hårdt og dermed
afværge en evt. afstemning.
Vores forårsturnering må jo også regnes blandt de traditionsrige hvad angår alderen, den blev indtil for få
år siden kørt som et Vojensarrangement, men er de senere år kørt som et fælles arrangement for Haderslev
og Vojens. I starten var jeg ked af det (aftalen var reelt truffet inden jeg tiltrådte), for nu mistede Vojens
jo noget af sin profil. Men efter at den havde kørt et par år opdagede jeg, at forholdet til Haderslev var
blevet meget bedre og at begge parter havde glæde af samarbejdet. Inden den tid var vojensspillerne ikke
særlig begejstrede for Haderslev, dette har nu ændret sig og vi har nu een rimeligt besøgt turnering sat op
imod to, hvor de 2 klubbers spillere jo kun ville deltage i deres egen. Udfra ovennævnte synspunkter vil
jeg stærkt anbefale at klubberne giver sig tid til at koordinere deres turneringer.
b: ”Et bedre klubliv”. v/Allan Hye Haderslev
FP Punktet må desværre udgå da der foreligger sygemelding fra Allan, men et af midlerne til bedre
klubliv kunne være kurser for hele klubben, bestyrelsen eller lederne.
OC Der er god grund til kurser, men der findes ingen kurser i DSU regi. Der afholdes kurser af DGI, hvor
jeg selv har været deltager og jeg vil undersøge, hvilke muligheder der er for at arrangere et for 4.Hk.
.c: Nyt navn til 4.Hk: ”Sønderjysk Skak” v/Frank Petersen
FP Jeg vil starte debatten med at foreslå - bibeholde 4. Hk og tilføje Sønderjydsk Skak, grunden til at jeg
bringer emnet til debat er, at det nuværende navn er absolut intetsigende for alle andre end
DSUmedlemmer og at det af samme grund er svært at få alle andre til at identificere 4. Hk med
skakspillere i det sønderjydske.
Der udviklede sig en livlig diskussion med mange indlæg og som resulterede i følgende forslag:
1. Skakunion Syd
2. Skak Syd
3. Sønderjydsk Skakkreds
4. Sønderjydsk Skak
5. Syd og Sønderjydsk Skak
6. Sydskak
Jörg Gradert gjorde opmærksom på at der skulle være 2 d-er i Sønderjydsk.
Ref.Retskrivningsordbogen giver frit valg , så vi burde måske have stemt om det!!
Der blev herefter lavet afstemning i flere omgange, således at man efter 1. afstemning fjernede forslagene
med færrest stemmer og stemte igen o. s. v. Resultatet blev at ”Sønderjydsk Skak” fik 10 stemmer med
”Sydskak” på 2.pladsen med 9 point.
5. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk)
OC gennemgik budgettet for 1999
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger
OC FU anbefaler en stigning fra 11- til 13 kr. i kvartalet.
Vagn Lauritzen mente at 15 var nemmere at arbejde med, hvorefter der vedtoges en stigning til 14 kr. i
kvartalet.
6. Valg
a: Formand for 4. Hk. Frank Petersen genvalgt uden modkandidat
b: Nyt medlem til FU. Hansjørgen Clausen Gråsten blev foreslået af FU og valgt.
c: Valg af suppleant til FU. Gunde Hansen Tønder genvalgt.
d: Valg af kritiske revisore. Broder Petersen og Claus Mogensen genvalgt
e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk genvalgt.
D:\Users\Karl\Documents\Tekster\KARL\SKAK\4-HK-arkiv\Generalforsamlinger\Referat fra Generalforsamling i 4-Hovedkreds
1999.doc

4 af 5

7. Holdturneringen v/ Kurt Petersen (KP)
a: Forslag fra Niels Falsig, Tønder vedr. A-rækken
HA forelagde på vegne af Niels Falsig ændringsforslaget der i hovedtræk går ud på:
1. Finalekampen afvikles som hjemmekamp mellem gruppevinderne, hvis klubberne er enige
herom, ellers er det finalestævnet sammen med M-rækken.
2. Finalen i A-rækken afvikles med 8 mandshold.
3. Hurtigt arbejdende udvalg til revidering af holdturneringsreglerne.
Forslagene blev meget vel modtaget og vedtaget med virkning fra næste sæson.
Der blev ført en livlig diskussion om afvikling af sygdomsramte kampe, hvor det aktuelt kan koste
Lunderskovs Bhold en oprykning til A-rækken, som følge af afbud fra Vojens til kampen mod Ribe, hvor
de nugældende regler udelukker Vojens fra den sidste kamp og fjerner de points modstanderne har opnået
mod Vojens.
Diskussionen mundede ud i, at der nedsattes et hurtig arbejdende udvalg til at revidere holdturneringsreglerne. Udvalget består af:
Kurt Petersen (født formand)
Niels Falsig Tønder
Vagn Lauritzen Løgumkloster
Joackim Knudsen Vamdrup
Jörg Gradert Fribonde Flensborg
8. Pokalturneringen 1999 v/ Frank Petersen
FP gennemgik kort det nye reglement for pokalturneringen, som var tilgået formændende, og præcicerede,
at eftersom vi var fritstillede m. h. t. hvordan vi kørte pokalturneringen i 4. Hk, ville den være lagt an på
bredden. Stævnedatoen er fastlagt til d. 25 apr. 99 og spilles i Tønder.
FAA ønskede en mere forståelig invitation med tilsvarende regelbeskrivelse til klubberne.
9. Sønderjydsk EMT
FP var opmærksom på at der i vejledningen for afholdelse af Sønderjydsk EMT, var nogle mindre
problemer i relation til præmiefordeling mellem ”Sønderjydsk Mester” og vinder af øverste gruppe. Disse
ville blive reviderede og udsendt.
a: 1999 Tårnet Vejen
Carsten Wedel Pedersen var fraværende, hvorfor vi ikke kunne få en situationsrapport fra turneringen.
b: 2000 Skakklubben Alssund
Martin Willerup sagde at man ikke var gået i gang endnu, men at han snarest ville kontakte de tidligere
arrangører.
c: 2001 Hvem afholder stævnet?
NTP meldte sig som interesseret på Bov Skakklubs vegne, der var ikke andre hvorefter Bov fik tildelt
”Sønderjydsk EMT 2001”
10. Debat: Kontingentstigning som middel mod et visnende DSU
FP indledte en længere debat med at forelægge FU´s indstilling til det oplæg, der var kommet fra
hovedbestyrelsen

Seniorer
Juniorer og pensionister
Børn

DSU forslag
120
80
60

Kontingentstigningsforslag
nyt kontingent
4. Hk forslag
300
50
200
35
100
25

nyt kontingent
230
155
65

Alle tal er kr/år og forslaget skulle gælde for en 3årig periode.
Kontingent stigningen ”4. Hk forslag” er det som FU finder nødvendig og derfor anbefalet.
En hed debat fandt sted uden at nogen fandt at det var en god ide med kontingentstigningen.
HC var mest negativ, med en meddelelse om at en stigning var et farvel til ”Gråsten Skakklub”
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BP af vore 40 medlemmer er de 9 passive og har bestemt ingen intentioner om at betale 120 kr. mere om
året for at spille klubskak.
RM fandt kontingentstigningen helt irrelevant i forhold til klubskak, som jo er det vigtigste tiltag i alle
klubber.
De mest positive indlæg kom fra VL og HA der mente at FU´s forslag var acceptabel.
FAA gjorde opmærksom på, uden at det skulle tages som en opfordring, at et par års udmeldelse af DSU
ville give en klub en fin økonomi.
FP afrundede debatten med en udtalelse om at vi er nød til at acceptere en stigning for at bremse den
negative udvikling.
11. Hovedkredsbladet: ” Nyt fra 4.Hovedkreds ”
HA Jeg tilstræber kun at bringe lokalstof. Men savner stof fra langt de fleste klubber f.eks. beskrivelse af
kampen om klubmesterskabet. Partierne må gerne være håndskrevne, da jeg kører dem ind i en database
og har i ikke kommenteret partierne gør jeg det gerne. En ”DEBATSIDE”, som garanteret ikke bliver
cencureret, finder jeg også var et godt værktøj til at fremme en positiv udvikling mellem klubberne.
12. 4. Hovedkreds´hjemmeside v/ Robin Petersen
Robin gjorde et helhjertet forsøg på at få alle til at forstå at kredsens hjemmeside er for alle og ikke kun er
et organ for FU. Specielt er det det ideelle sted for debatter, da der er mulighed for hurtige
meningsudvekslinger. Med hensyn til turneringer, specielt holdturneringen, er det af afgørende betydning
at resultaterne indgår så hurtigt som muligt.
13. Eventuelt
BP af hensyn til at finde de forskellige klubbers spillested burde kort med markeret placering af spillested
fremsendes til de gæstende klubber.
OC jeg tror at jeg har et PC program, der kan klare det problem.
FP Rudolf Mach fra Flensborg Skaklub har tilbudt at afholde det næste hovedkredsmøde uden udgifter for
4. Hk og vi tager med tak imod tilbuddet.
Næste Hovedkredsmøde afholdes d. 12 febr. 2000 hos Dansk Skakklub Flensborg
Referent
Frede Arnfeldt Andersen
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