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Hovedkredsmødereferat 14.2.2001

SKAK
4. hovedkreds

Mødested: SI-Center Rødekro

FU
Deltagere:

Augustenborg Skakklub.- fravær uden afbud
Bov Skakklub.- Niels Tygesen Pedersen
Brørup Skakklub.- fravær med afbud
Dansk Skakklub Flensborg.- Rudolf Mach.
Dansk Skakklub Oversø-Frørup. - Martin Friedrichsen
Fribonde Flensborg. - Jörg Gradert, Jesper Kjærgård Jensen.
Gråsten Skakklub.- Hansjørgen Clausen.
Haderslev Skakklub.- Steen Petersen
Hejls Skakklub.- fravær med afbud
Lunderskov Skakklub. - Henning Højer
Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen
Ribe Skakklub.- Arne Møller
Skakklubben Alssund. - Broder Petersen,
Tønder Skakklub.- Jørn Lassen
Vamdrup Skakklub.- fravær med afbud
Tårnet Vejen. - fravær med afbud
Vejen Skakforening. – Søren Krabbenhøft.
Vojens Skakklub.- Frede Arnfeldt Andersen
Aabenraa Skaklub.- Uwe Hansen.
Forretningsudvalget. –Frank Petersen, Ove Christensen, Frede Andersen,
Hansjørgen Clausen, Kurt Petersen

I alt 18 personer med i alt 19 stemmer
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning. v/Frank Petersen (FP)
3. Kassererens beretning. v/ Ove Christensen (OC)
4. Indkomne forslag
1. Broder Petersen Alssund: Ændringer til styrkelisten for holdturnering
2. Jørgen Nielsen Ribe: Undgå fredagskampe i holdturneringen
3. Søren Krabbenhøft Vejen: Nedlægge ”Nyt fra 4. Hovedkreds”
4. Niels Falsig Tønder: Mesterrækken ændres fra 8- til 5 mandshold
5. Niels Falsig Tønder: a. Drækken reserveres til juniorskak med max 1 senior
b. Crækken afvikles som Drækken-2 partier pr aften
6. Henning Højer Lunderskov: Betænkningstiden i Crækken ændres fra 40 træk i
1½ time + ½ time til resten til 30 træk i 1½ time + ½ time til resten
5. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk)
6. Valg
a: Formand for 4. HK: Frank Petersen modtager genvalg.
b: Valg af FU medlem. Hansjørgen Clausen modtager genvalg.
c: Valg af suppleant til FU. Gonde Hansen modtager ikke genvalg.
d: Valg af kritiske revisorer. På valg er: Broder Petersen og Claus Mogensen
begge modtager genvalg.
e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk modtager genvalg.
7. Holdturneringen v/ (KP)
8. Pokalturneringen 2001 v/ FP, KP, FAA
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9. Junior- og skoleskak v/ Hansjørgen Clausen og Vagn Lauritzen
10. Sønderjydsk EMT
a: 2002 ny arrangør søges
b: 2003 Hvem afholder stævnet
11. 75 års jubilæet for 4 Hovedkreds
12. Hjemmesiden for Sønderjydsk Skak: www.4hk.dk
13. Eventuelt

1.

Valg af ordstyrer
FP bød velkommen og beklagede at han ikke havde medsendt rutebeskrivelse til mødestedet,
foreslog derefter Vagn Lauritzen til ordstyrer Vagn modtog valget. Vagn oplæste derefter dagsordnen og over gav ordet til Frank.

2.

Formandens beretning. v/Frank
FP startede med at mides de afdøde medlemmer –Bent Jensen Ribe og Kurt Arthur Christensen
fra Haderslev- med et minuts stilhed.
Herefter viste FP en alternativ beretning ved hjælp af computerteknik. Beretningen var delt op i
en ”ide-del” og en del ”glimt fra året der gik”. Han udkastede en ide om et 1 Divisionshold på
tværs af klubgrænserne til eftertanke for interesserede. Derudover en ide om en virtuel skakklub
på tværs af klubberne, en ide om målrettet støtte af udvalgte juniorer og endelig muligheden for at
gøre ”Frøslevlejrens Efterskole ” til kredsens skakcentrum.
Der var ingen kommentarer til den udsendte beretning og den blev enstemmig godkendt.

3. Kassererens beretning.
OC redegjorde detaljeret for regnskab og budget og stillede det derefter til diskussion.
Regnskabet udviste et underskud på driften på kr 7.684 hvilket medførte at flere gav udtryk for
ønsket om en kontingentforhøjelse, hvilket ordstyreren VL henviste til pkt. 5. Fastsættelse af kontingent. Underskuddet skyldtes ”Junior Hold DM”, samt det obligatoriske støttebeløb på 25 % af
den tildelte DSU-støtte (i alt 12.000 kr.) til 3 klubber. Herefter blev regnskabet enstemmig godkendt.
4.

Indkomne forslag
VL ændrede rækkefølgen af forslag således at forslaget om nedlæggelse af ”Nyt fra
4.Hovedkreds” kom sidst
1. Ændring af styrkelisteændringer blev diskuteret, KP var ikke overbevist om det
hensigtsmæssige i forslaget. BP forklarede, at forslaget ikke skulle til afstemning,
men alene var tænkt som et forbedringsforslag.
2. Fredagskampe med førte en del kommentarer, Jesper gjorde opmærksom på at det
betød at Fribonde formenes adgang til holdturneringen. Forslaget blev trukket tilbage
før det kom til afstemning.
4. Mesterrækken fra 8 til 5. Dette er åbenbart stadigvæk et problem i kredsen, hvilket
fremgik af de mange indlæg. Det store spørgsmål var om 8/5 grænsen skulle ligge ved
A-M eller ved M/-Division. Enden blev at et flertal vedtog at køre uændret et år mere.
5a. Drækken reserveres til juniorskak med max 1 senior.
Afstemningen viste 1 for 12 imod og 4 undlod at stemme.
5b. Crækken afvikles som Drækken-2 partier pr aften.
JL redegjorde for forslaget, som skulle beskytte skakungdommen mod en
boomerangeffekt pga. nederlag mod erfarne seniorer. Det blev drøftet om man skulle
have en ratinggrænse i stedet for en aldersgrænse. Det blev nævnt at for mange regler
ville vanskeliggøre samlingen af hold, og der blev orienterede om, at Drækken var en
test-række, der kører på DSU-dispensation, fordi man kan spille uden at være medlem
af DSU.
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Afstemningen viste 1 for 12 imod og 4 undlod at stemme.

6.

3.

Betænkningstiden i Crækken.
HH motiverede forslaget med , at der kunne opnås bedre kvalitet i spillene med 30 træk
på 1½ time. Ændringen blev godkendt med 15 for 1 imod og 1 undlod stemme.
Nedlægge ”Nyt fra 4. Hovedkreds”
SK præciserede at ”Nyt fra Hovedkreds” i stedet kunne ligge på hjemmesiden. Med årets
underskud var der her et passende sted at spare. Som modargumenter blev nævnt at bladet
er vor profil udadtil mod andre hovedkredse, samt at der står brugbar information i det.
NTP ville forsøge at få annoncører til bladet. SK trak herefter forslaget tilbage.

5. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk)
FU foreslår uændret kontingent.
JG foreslår at der oprettes en støtteklub for 4. HK., samt en kontingentstigning på 5
kr./kvartal.
AL Tønder afsluttede diskussionen med at foreslå 2,50 kr./kvartal.
Man vedtog enstemmig at oprette en støttekonto.
Der bliver oprettet en konto til støttekontoen, hvis midler ikke er øremærkede.
Fribondes forslag om en kontingentstigning på 20 kr./kvartal.
Forslaget faldt med 3 stemmer for 6 imod 9 undlod at stemme.
Tønders forslag med 2,50 kr./kvartal vedtoges med stemmerne 10 for, 3 imod medens 4
undlod at stemme.
Herefter diskuteres økonomien til 75 års jubilæet og man enedes om redde økonomien ved at
hævekontingentet med 7,50 kr. de næste 7 kvartaler. Dette blev sat til afstemning og
vedtaget.
6. Valg
Samtlige opstillede blev uden modkandidater genvalgt.
Suppleant FU foreslog FP Søren Krabbenhøft, som blev valgt uden modkandidat.
7. Holdturneringen v/ Kurt Petersen (KP)
Kurt havde ingen kommentarer til den igangværende turnering, der var ingen kommentarer,
hvilket må betegnes som tilfredshed.
8. Pokalturneringen 2001 v/ KP
Efter at have omdelt invitation til årets pokalturnering anmodede KP formændene om at
bakke op om turneringen, således at deltagelsen kunne blive så stor som muligt. FU udtrykte
stor tilfredshed med samarbejdet med Tønder Skakklub om pokalturneringen.
9. Junior- og skoleskak v/ Hansjørgen Clausen og Vagn Lauritzen
VL gennemgik kort de forskellige arrangementer der havde været og roste bl.a. Haderslev,
Tønder og Aabenraa for deres indsats på skoleskakområdet. Der er i alt 255 registrerede skoleskakmedlemmer i Sønderjyllands Amt.
HJC oplyste at udtagelsesstævnet for næste Junior Hold-DM er fastsat til 25 aug. 2001 og bad
mødedeltagerne gøre en indsats for at så mange juniorer som muligt mødte op til stævnet. Der
blev stillet forslag om at forhåndsudtage de 4 stærkeste juniorer i kredsen for at sikre at holdet
ikke var selvskreven til 9ende pladsen, sidste år havde førstebrættet på vort holdt 1200 i rating
mens modstandernes førstebrætter var på den anden side af 2000.
10. Sønderjydsk EMT
a: 2002
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FP oplyste at Haderslev havde tilbudt at arrangere stævnet.
Der var ikke andre interesserede og Haderslev fik SEMT 2002 overdraget.
b: 2003 Hvem afholder stævnet? Der var ingen der reagerede på spørgsmålet, hvorefter SP
Haderslev Skakklub oplyste at Haderslev gerne overtog stævnet. FP forsøgte at forgæves finde
andre men måtte for første gang lade stævnet gå til samme klub 2 år i træk og Haderslev fik
SEMT 2003 overdraget.
11. 75 års jubilæet for 4 Hovedkreds
Der blev diskuteret forskellige muligheder for et arrangement som både kunne fremme skakken i kredsen og vise flaget overfor de øvrige kredse.
NTP foreslog en Grand Prix turnering, som skulle gå på skift til forskellige klubber.
Der var ikke stemning for evt. at afholde DM i 4. HK i forbindelse med jubilæet, men
muligheden holdes åben for jubilæumsudvalget som foreløbig består af FU, da der under mødet
ikke var nogen der følte sig draget til være medlem af komiteen. Vagn Lauritzen gjorde efter
mødet FU opmærksom på at han gerne deltog.
12. Hjemmesiden for 4. Hovedkreds: www.4hk.dk v/Jesper Kjærgård Jensen
JKJ redegjorde for fremtidsvisionerne for hjemmesiden og der var blandt deltagerne næppe
tvivl om at vi får en effektiv nyhedsformidler til vores hjemmeside. JKJ har bl.a. indledt et
samarbejde med ”Chess-base” om en on-line parti-database.
13. Eventuelt
OC uddelte medlemsstatistikker, som viste store fald indenfor de seneste par år.
Den omdelte statistik sammenligner med 1998 og vise en medlemstilbagegang på 61
medlemmer.

Okt.år Sen
2001
2000
99
98
97
96

287
288
302
310
325
354

Pen
.+/-1
-14
-8
-15
-29
-21

77
77
78
80
77
82

Børn
.+/0
-1
-2
3
-5
3

20
26
35
37
44
57

Jun
.+/-6
-9
-2
-7
-13
57

i alt

.+/38 6 422
32 6 423
26 -5 441
31 -4 458
35 -10 481
45 -30 538

.+/-1
-18
-17
-23
-57
9

Ovenstående skema år for år er mere behagelig, da den viser at tilbagegangen er ved at stoppe,
hvis tendensen fortsætter vil der være et plus ved næste formandsmøde. Det skal dog bemærkes
at tallene for 2001 er fra januar og at de normalt falder frem til oktober.
Ove anmodede formændene om at meddele dødsfald til ham for at undgå at skakbladet
fremsendes til enken og dermed udsætter enken for unødige spekulationer.
BP uddelte kort med deres spillested og ruten indtegnet til alle deltagere.
FP afsluttede herefter mødet og takkede dirigenten for sin styring med hård og fin hånd.
Mødet varede fra 13.00 til 18.00.
Referent
Frede Arnfeldt Andersen
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