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Hovedkredsmødereferat 

12.2.2000 
Mødested: Unionsbanken Flensborg  

Deltagere: 
 Bov Skakklub.- Niels Tygesen Pedersen, Ottomar Kielgast.  

 Dansk Skakklub Flensborg.- Rudolf Mach.  

 Fribonde Flensborg.-Jörg Gradert, Jesper Kjærgård Jensen.  

 Lunderskov Skakklub.-Henning Højer   

 Dansk Skakklub Oversø-Frørup.- Martin Friedrichsen.  

 Gråsten Skakklub.- Hansjørgen Clausen. 

 Haderslev Skakklub.- Steen Petersen, Claus Mogensen.  

 Ribe Skakklub.- Kurt Petersen, John Toftebjerg, Peder Pharsen. 

 Skakklubben Alssund.- Broder Petersen, Øjvind Hansen.   

 Tønder Skakklub.- Gonde Hansen.  

 Vejen Skakforening. – Søren Krabbenhøft.   

 Vojens Skakklub.- Frede Arnfeldt Andersen  

 Aabenraa Skaklub.-  Uwe Hansen. 

Forretningsudvalget. –Frank Petersen, Frede Andersen, Hansjørgen Clausen,  

Kurt Petersen 

Fravær med afbud: Løgumkloster Skakklub, Vamdrup Skakklub, Augustenborg Skakklub, 

  Kasserer for 4HK Ove Christensen     
Fravær uden afbud:  Hejls Skakklub, Tårnet Vejen, Brørup Skakklub. 

I alt 20 personer 
 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer 

2. Formandens beretning. v/Frank Petersen (FP) 

3. Kassererens beretning. v/ Frank Petersen (FP)  

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) 

6. Valg 

  a: Valg til FU. På valg er: Ove Christensen, Kurt Petersen, Frede Arnfeldt Andersen.  

   Alle er villige til genvalg. 

  b: Valg af suppleant til FU. På valg er Gonde Hansen.  

c: Valg af kritiske revisorer. På valg er: Broder Petersen og Claus Mogensen. Begge 

er villige til genvalg.  

  d: Valg af revisorsuppleant. På valg er: Gert Jøhnk 

 7. Holdturneringen v/ Kurt Petersen (KP) 

  a: Holdturneringsudvalgets forslag til debat og beslutning. 

8. Pokalturneringen 2000 v/ Frank Petersen 

9. Junior- og flygtningeskak v/ Hansjørgen Clausen 

10. Sønderjydsk EMT 

  a: 2000 Skakklubben Alssund 

  b: 2001 Bov Skakklub 

  c: 2002 Hvem afholder stævnet?   

11. Hovedkredsbladet: ” Nyt fra Sønderjydsk Skak ” 

12. Hjemmesiden for 4. Hovedkreds: www.4hk.dk 

13. Eventuelt 
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FP bød velkommen og uddelte internationalt dommerbevis til Vagn Lauritzen in absentia, og 

gjorde opmærksom på, at Vagn var kredsens eneste internationale dommer. Overrækkelsen udlø-

ste kraftig applaus fra deltagerne.  

Herefter fremviste FP et par eksempler på ”Jydske´s” håndtering af skaknyheder med fokus på 

placering i avisen og fastslog, at en placering under landsdelsnyt var nødvendig for at nå ud til 

størst muligt publikum. Herefter uddelte FP undervisningsmateriale, som var fremstillet af Jørn E. 

Nielsen, Brundlundskolen i Aabenraa til brug ved undervisningen. 

1. Valg af ordstyrer  

Broder Petersen  blev foreslået og valgt. BP takkede for valget og konstaterede, at mødet var 

lovligt indvarslet, hvorefter hanovergav derefter ordet til formanden. 

2. Formandens beretning. v/Frank 

FP uddelte en let revideret udgave af ”Formandens Beretning”, fordi han havde glemt at nævne 

Ribes 75 års jubilæumsarrangement. FP gennemgik derefter kort mulighederne for at opnå kam-

pagnestøtte fra DSU og oplyste, at foreløbig havde Alssund, Aabenraa, Fribonde og Ribe benyttet 

sig af muligheden for at søge støtte til forskellige arrangementer med sigte på medlemstilgang. 

Herefter blev ”Formandens beretning” enstemmig godkendt.  

3.    Kassererens beretning.    

 FP gennemgik grundet Ove´s fravær regnskabet og gjorde opmærksom på, at budgettet ikke 

indeholdt en post vedr. det kommende ”Junior Hold-DM”, da det først var blevet besluttet d.31-1-

2000 medens regnskabet var udfærdiget pr.10-1-2000.  

 NTP beklagede at medlems tilbagegangen starter en ond cirkel  -færre indtægter=færre aktivi-

teter= mindre medlemsinteresse= medlemsafgang. 

GH mente at egenkapitalen principielt bør være lille og altså skulle ud at arbejde. 

UH gjorde opmærksom at spørgsmålet var blevet vendt ved sidste års formandsmøde, hvor 

man blev enige om, at en kapital på 30- 50.000 var nødvendig i kredsen for at sikre den kontinuer-

lige driftssikkerhed. 

JT mente at egenkapitalen absolut ikke var for stor, idet den skal være stødpudeeffekt ved 

kortvarige store belastninger. 

FP Ove medsendte en tilmeldingsliste til Dansk Skak Unions Støtteforeningen, som der nu vil 

blive lejlighed til at aflevere, de af jer der ønsker det kan tilmelde jer nu. Ove vil derefter sørge for 

tilmelding og påføre kontingentet på den næste opkrævning. Opfordringen blev fulgt – 

støtteforeningen fik mange nye medlemmer-, idet 11 klubber tegnede sig ind. 

Herefter blev regnskabet enstemmig godkendt. 

4.  Indkomne forslag 

Alternativt forslag fra Kurt Petersen vedr. holdturneringen overføres til pkt.7. 

( utroligt at der fra hele kredsen ikke er kommet et eneste forslag ) 

5. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) 

FU´s forslag om uændret kontingent blev enstemmig vedtaget. 

6.  Valg 

Samtlige opstillede blev uden modkandidater genvalgt. GH blev genvalgt som suppleant. 

7. Holdturneringen v/ Kurt Petersen (KP)  

KP gennemgik stillingen i den igangværende turnering, UH benyttede lejligheden til at få op-

lyst et resultat. 

KP forklarede herefter hvorledes afstemningen om den fremtidige holdturnering ville foregå: 

 1.- holdturneringsudvalgets forslag, hvis dette forkastes 

2.- FU`s reviderede forslag (eneste forskel fra forslag 1 er, at der er 8 mandshold i me-

stergruppen), hvis dette også forkastes 

3.- KP´s alternative forslag, hvis dette ligeledes forkastes fortsættes med 

4.- uændret holdturnering. 

Der udspandt sig herefter en livlig debat om 5- kontra 8 mandshold i A- Mrækkerne, hvilket 

helt klart var det primære problem for klubberne. 

NTP ønskede debat om 5 mandshold i mesterrækken. 



        3 af 5  

D:\Users\Karl\Documents\Tekster\KARL\SKAK\4-HK-

arkiv\Generalforsamlinger\Referat fra Generalforsamling i 4-Hovedkreds 

2000.doc   

GH mente at det var klart bedre med 5 mand og gjorde opmærksom på, at økonomien også var 

bedre, man kunne klare sig med en bil. 

SP mente at 8 mand var nødvendig for at lette en eventuel oprykning til 3 Division. 

UH 8 mandshold er det rigtige.  

JKJ gjorde opmærksom på at der er relativ få klubber der kan stille med 8 mandshold, hvilket 

betyder at de klubber der kun kan stille med 5 mand er henvist til at blive i A- rækken, uden at for-

klejne A- rækkens styrkeniveau, betyder det at mange spillere ikke får den modstand der mod-

svarer hans egen, og dette problem kunne afhjælpes ved at der også var en 5 mandshold i M-

rækken. Når et 5-mandshold vinder gruppen og ikke er i stand til at stille med de krævede 8 mand 

ville pladsen automatisk overgå til en evt. nedrykker og derefter til nr. 2 i mestergruppen. 

FAA jeg kan 100% tilslutte mig Jespers synspunkter. 

JTmente at det var farligt at ændre til 5-mandshold.  

HH det er en fordel med 8-mandshold (bemærk at Lunderskov hører til de små klubber) 

NTP vore stærke spillere flytter til Tønder for at kunne spille på divisionshold, altså for at få 

modstandere med stor spillestyrke. 

FP udtalte sig om Forretningsudvalgets modificerede forslag. FU kunne helt tilslutte sig hold-

turneringsudvalgets forslaglige på nær punktet med 5-mands hold o M-rækken. M-rækken er kan-

didatklassen til divisionen, og vi skal sende levedygtige hold op. Vi må ikke gentage den for kred-

sen pinlige oplevelse det var, da Fribonden måtte udgå af divisionen på skændig vis. FP under-

stregede, at Fribonden har fået ny ledelse siden da. 

Herefter var debatten om M-rækken afsluttet og man gik over til at drøfte aspekterne ved de øv-

rige rækker. 

EK  C-rækkens betænkningstid på 45 min./spiller/parti er helt forkert, vore spillere til c-rækken 

er seniorspillere og vil absolut ikke nøjes med reduceret spilletid, altså ikke pille ved betænk-

ningstiden. 

FAA FU var i forvejen orienteret om Vejens holdning, og ønskede at imødekomme klubben. 

FU foreslog derfor fri tilmelding i B-rækken, de seniorspillere der ønsker lang betænkningstid kan 

blot tilmelde sig der. C-rækken er tænkt som en mulighed til juniorer for ikke at sige børn, der helt 

naturligt skal være tidligt hjemme, dette er dog ikke helt korrekt mere, når der spilles 2 partier pr 

spille aften. 

Herefter gik man over til afstemning. 

1. udvalgets forslag blev forkastet med 6 Ja- mod 10 nejstemmer og en blank.   

2. FU´s reviderede forslag blev vedtaget med 15 ja- mod 2 nejstemmer. 

Yderligere afstemning bortfaldt, da KP trak sit forslag. 

8. Pokalturneringen 2000 v/ Frank Petersen 

Efter at have omdelt invitation til årets pokalturnering talte FP sig varm om turneringen, som i 

virkeligheden ikke var en knock-out turnering idet alle holdene fik adskillige kampe med det sy-

stem man var nået frem til, ligesom der var et væld af præmier således at man skulle være særde-

les uheldig for at komme udenfor præmierækken. 

Claus tilsluttede sig helt og fuldt Franks udlægning af pokalturneringen- ”det er hylende 

sjovt”-. 

EK der savnes start- og sluttidspunkt på invitationen. 

FP 1. runde kl.1000. 

9. Junior- og flygtningeskak v/ Hansjørgen Clausen 

Det aftalte møde d.22. januar med de øvrige 8 hovedkredse blev desværre aflyst, men der er 

dog kommet en lille folder, som er oversat til serbokroatisk. 

EK Vejen der er gode tiltag i Vejen mht. tilgang af bosniakker, jeg har kontaktet kommunen 

vedr. en lille folder. Sproget er dog et problem idet kroater ikke vil læse noget på serbokroatisk. 

HC opfordrede EK til at kontakteDSU`s sekretær Erik Mouridsen, derstår for 

flygtningeskakken i Danmark.  

 HC jeg vil overlade det til FAA at fortælle lidt om Junior hold-DM. 
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FAA fortalte, at han her til morgen 859, havde overværet afrejsen for det juniorhold der skulle 

repræsentere 4. Hk. I 1999, dette stævne bliver afholdt lidt forsinket på Tjele skakefterskole, som 

fremover vil være fast spillested for Junior hold-DM. Dette års stævne bliver dog afholdt og ar-

rangeret i og af 4.Hk. Så hvis der er nogle klubber som er interesserede i dette arrangement 

er det med at melde sig. Der er ikke de store problemer forbundet med arrangementet, man skal 

sørge for 5 måltider til en 85-90 mand og sørge for at de har et sted at sove, et turneringsprogram 

måske, det er en nyttig ting, da det jo åbner mulig hed for at tegne sponsorannoncer og så kører   

arrangement næsten af sig selv. 

Nå helt så enkelt er det måske ikke , men jeg er i hvert fald imponeret af den energi vore junio-

rer lægger for dagen og Vojens lægger gerne billet ind på arrangementet. 

FP  vi har nedsat et udvalg til at klare Junior Hold DM 2000 bestående af Frank, Hansjørgen og 

Frede, så har i ideer eller kommentarer kontakt en af dem. Arrangementet vil vil koste en del 

penge, og nok give røde tal på næste års resultat. SK blev adspurgt, om han havde lyst til at 

deltage i udvalget, og SK har senere takket ja. 

10. Sønderjydsk EMT 

 a: 2000 Skakklubben Alssund 

BP aflagde en kort situationsrapport over den igangværende turnering og gav klart udtryk for 

tilfredshed med det foreløbige forløb. BP gjorde dog opmærksom på, at det ville være en hjælp 

med en arrangørmappe, som kunne guide arrangøren over alle forhindringer. 

FP gjorde opmærksom på, at arrangørerne kunne hente hjælp på www.4hk.dk ved at nedtage 

”Gode råd til arrangøren af SEMT”, men fandt at ideen med mappen var værd at overveje. 

BP det er jo ikke alle der har mulighed for at komme ind på hjemmesiden, vi har i hvert fald 

ikke.  

 b: 2001 Bov Skakklub 

NTP oplyste, at man havde startet de indledende øvelser og også havde foreløbige datoer, men 

var forsigtig mht. yderligere oplysninger da det jo stadig var i støbeskeen.  

 c: 2002 Hvem afholder stævnet? 

JKJ Fribonde Flensborg vil gerne arrangere stævnet i 2002. 

 FP vi er overbevist om at SEMT vil være i gode hænder hos jer, men af hensyn til den geogra-

fiske spredning er det at foretrække, at arrangøren er fra det nordlige, så vi prøver salen igen. 

HH personligt ville jeg gerne have det til Lunderskov, men arbejdet ville komme til at ligge på 

for få hænder og jeg må derfor takke nej. 

FAA du må gerne tælle mig med i hjælpekorpset, hvis det kan hjælpe. 

HH takker, men det kan ikke gøre det. 

Flere udtrykte ønske om betænkningstid. 

FP vedtægterne siger at der skal vælges arrangør på mødet og formændene har kendt dagsorde-

nen længe, så vi kan ikke fravige reglerne. Derfor Fribonde Flensborg arrangør af SEMT 2002.  

11. Hovedkredsbladet: ” Nyt fra Sønderjydsk Skak ” 

FP Helge har desværre måttet melde afbud, men jeg kan  kun melde om tilfredshed med bladet, 

som han lægger et stort arbejde i inden han overlader trykning og forsendelse til Haderslev skak-

klub, som altså også bærer en del af æren for vort blad. Et stort ønske skal jeg dog bringe fra 

Helge ” send mig materiale til bladet”, det ønske er ikke alene forståeligt, men næsten nødvendigt, 

for jo mere tilsendt stof der bringes jo mere interessant bliver bladet. Stoffet kan være alt fra vel-

kommenterede partier til kopi af noteringslisten eller anekdoter fra klubaftenen, kommentarer fra 

holdturneringen, debatemner. Ja der er reelt ingen grænser og til de klubber der ikke selv udgiver 

klubblad er der jo en reel chance for at redde sig en side med klubnyt. Altså send materiale til 

Helge! 

12. Hjemmesiden for 4. Hovedkreds: www.4hk.dk 

 FP Jeg tager også ordet for Robin og gør det med at meddele tilfredshed med udviklingen af 

vor hjemmeside, som der lægges et stort arbejde i. Den er efter vor opfattelse også velbesøgt, hvil-

ket vel er en naturlig følge af at flere og flere klubber bevæger sig ud på nettet og at mange af vore 

medlemmer selv har en internet opkobling.P.t. har 10 klubber egen hjemmeside, mens 4 klubber 

har støtteside hos 4.hk. 

http://www.4hk.dk/
http://www.4hk.dk/
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SK mente ikke at opdateringen af resultater på hjemmesiden var i orden, han nævnte et 

eksempel, hvor han kunne hente resultatet på Tønders hjemmeside og 8 dage efter var det stadig 

ikke på 4.hk´s resultattavle. 

KP gav en rimelig forklaring på problemet og gav holdlederne en opsang mht. aflevering af 

resultatkortene. 

CM mente at KP roligt kunne uddele bøder for sendrægtighed i stil med den som han havde 

givet Haderslev, da de glemte at aflevere resultatkort fra en divisionskamp. 

13. Eventuelt 

 FP oplyste at ”Instruktørhåndbogen” til undervisningsbrug for nye medlemmer nu er lagt op på 

nettet og frir kan nedtages via DSU`s hjemmeside 

FP afsluttede herefter mødet med en varm tak til Rudolf Mach for det fine arrangement af ho-

vedkredsmødet 2000. 

Referent  

Frede Arnfeldt Andersen 


