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Dagsorden 
  
1.       Godkendelse af dagsorden 
2.       Godkendelse af referat fra sidste møde (3. maj 2022. Referatet findes på hjemmesiden) 
3.       Lokaler (Jesper orienterer) 
4.       Økonomi (Bent fremlægger) (budgetforslag fremsendt per mail 7. marts) 
5.       Sæsonplan (tidlige input, da udkast endnu ikke er udarbejdet) 
6.       Generalforsamling den 3. april (planlægning) 
7.       Drøftelse af mail fra 8.HK formand fra 8. marts (synspunkter vedr. divisionsturneringen) 
8.       Drøftelse af nye aktiviteter (se vedlagte diskussionoplæg) 

a.       Holdpleje, spillende træner, eller andre aktiviteter målrettet førsteholdet 
b.       Aktiviteter målrettet juniorskakspillerne 
c.       Fast EMT eller åben hurtigturning i Sjælsø regi 

9.       Eventuelt 

 
Deltagere: 
Jesper Kristiansen, Bent Guldborg, Morten Poulsen, Ole Bjerregaard, Frank Iversen (referent)  
 

Referat 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
 Pkt 7 før pkt 4 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (3. maj 2022. Referatet findes på hjemmesiden) 
Godkendt 
  
3. Lokaler (Jesper orienterer) 
Sædvanlige lokaler ansøgt. Forventeligt bliver det godkendt af kommunen.  
Juniorne fylder meget – 17 om ugen pt. 
 
4. Økonomi (Bent fremlægger) (budgetforslag fremsendt per mail 7. marts) 

  
Her er et forslag, hvor vores likviditet falder fra 31388 kr ultimo 2022 til 16020 kr ultimo 2024. Det 
kan accepteres, men så må det ikke blive væsentlig lavere.  
Der er mulighed for,  at 1. holdet igen skal til Bornholm i 2024. Budgettet er under forudsætning at 
holdet igen flyver derover.  Der er sparet på andre poster. Der er ikke sat penge af til nyt materiel i 
2023 og i 2024.  
  
Klubben havde en nettoudgift på ca. 9000 kr på 1. holdets transport til Bornholm. Hvis transporten er 
i bil spares ca. 6000 kr (Se regnestykket for transporten i bil sendt sammen med budgetforslaget). 
Beløbet fordelt på 16 seniorer og 7 pensionister svarer til ca. 260 kr. i kontingent eller ca. 150 kr. 
årligt da 1. holdet formentlig kun skal til Bornholm hvert andet år. 
Motiver for at flyve er fremfor at køre i bil eller tog, at afgangstiderne fra Ystad passer dårligt med at 
skulle spille kl 12:00. Skakklubben på Bornholm har givet udtryk for, at de vil indrette 
spilletidspunktet efter de tilrejsendes rejseplaner.   
 
Dansk Skak Union giver et rejsetilskud på 300 kr pr spiller. 
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Under forudsætning af at 1.holdet ikke rykker ned i næste sæson (og der haves ingen forventninger 
om dette) kan det forventes, at holdet igen i 2024 skal spille imod Bornholm Skakklub. På 
nuværende tidspunkt kan vi ikke vide om det bliver en hjemme- eller udekamp, og såfremt det bliver 
en udekamp, hvilken transportform, som bliver den mest optimale. Bestyrelsen vurderer derfor, at 
der bør afsættes midler i 2024 til, at holdet kan flyve derover. Forventeligt skal vi også bruge et 
lignende beløb i 2024 dvs omkring 9000 kr på transport til Bornholm.  
Frank har undersøgt om det er muligt at få tilskud fra kommunale puljer. Det er det ikke. 
 
For at sikre at vi fortsat har en god likviditet og har et råderum til behov der opstår, forslår 
bestyrelsen på den kommende generalforsamling en kontingentforhøjelse ved virkning fra 01-07-
2023, og vi undersøger flere muligheder for at forbedre økonomien.  
I forhold til sammenlignelige klubber i Nordsjælland er vores kontingent i den højere ende, men ikke 
markant. 
 
Bestyrelsen beslutter derfor at foreslå følgende til generalforsamlingen: 
 

- Vi hæver årskontingenter med virkning fra 1/7-2023: 
o Seniorer fra 1100 til 1300 
o Pensionister fra 700 til 900 
o Børn 360 til 500 
o Juniorer fra 500 til 600 
o B medlemmer uændret 

- Vi sparer på udgifter: 
o Præmier reduceres 

- Få flere medlemmer – bede om hjælp på generalforsamlingen 
- Find en sponsor – bede om hjælp på generalforsamlingen 

Bent udfærdiger nyt budget på ovenstående grundlag. 
 
Øvrig information: Alle medlemmer har betalt kontingent for 1. halvår 2023. 
 
5. Sæsonplan (tidlige input, da udkast endnu ikke er udarbejdet) 
Se punkt 8. 
 
6. Generalforsamling den 3. april (planlægning) 
Hele bestyrelsen genopstiller. 
Forventeligt genopstiller Arne som revisor, Palle som revisor suppleant. Erik Both spørges, om han 
genopstiller som bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen vil derudover foreslå Jesper Halberg som 
bestyrelsessuppleant. 
 
 
7. Drøftelse af mail fra 8.HK formand fra 8. marts (synspunkter vedr. divisionsturneringen) 
  
Fra: Jakob Werner <jakob.werner@telegraph.dk> 
Date: ons. 8. mar. 2023 kl. 22.14 
[...] 

Mulige ændringer i divisionsturneringen 
Der er et ønske i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse om at lave om på divisionsturneringen, bl.a. ved 
at reducere antallet af hold fra 58 til 48. Årsagen er stigende problemer for nogle klubber med at 
stille hold med (hævdes det) tilpas spillestyrke, at interessen for weekend-kampe er faldende, at 

mailto:jakob.werner@telegraph.dk
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nogle klubber ikke vil rykke op i Skakligaen af økonomiske grunde, samt at hovedkredsturneringerne 
generelt har oplevet en afmatning i bl.a. mesterrækkerne. 

Der er fremsat et konkret forslag fra en hovedkreds om at afskaffe den landsdækkende 
skakliga og i stedet have en øst- og vest-liga med afsluttende medaljeslutspil. 

DSU vil snart udsende et høringsbrev, hvor klubberne opfordres til at give indspil samt til at 
deltage i en drøftelse på delegeretmødet i påsken.  

Uden at skulle tage stilling til hverken forslaget eller baggrunden herfor vil jeg gerne 
understrege, at der er tale om meget vidtgående ideer, der vil have store konsekvenser for 
alle divisionsklubber, men især for skakliga-klubberne. Derfor vil jeg opfordre alle klubber 
- og især divisions- og liga-klubberne - om at deltage aktivt i debatten med synspunkter om 
dette. 

Jeg ønsker som formand at have et stærkt mandat fra såvel 8. hk-bestyrelsen som fra 
klubberne i hovedkredsen, når der senere på foråret (muligvis) skal træffes en beslutning. Så 
send gerne jeres overvejelser til undertegnede. 

[...] 

Morten spørger 1.-holdets spillere. Umiddelbar præference for fortsat at spille om søndagen. 

Vi tager det op på generalforsamlingen. 

8. Drøftelse af nye aktiviteter (se diskussionoplægpet fra Jesper K) 
a.       Holdpleje, spillende træner, eller andre aktiviteter målrettet førsteholdet 

Planlægge et par klubdage i næste sæson hvor nogle af førsteholdets partier bliver 
gennemgået, og alle medlemmer er i øvrigt velkomne. – Morten spørger 1.-holdets 
spillere. 

b.       Aktiviteter målrettet juniorskakspillerne 
- Turnering for juniorer. Spørg Jesper Halberg om han vil være med til at hjælpe. 

Forhøre en anden klub om de vil være med. 
- Intern turnering for juniorer bliver sandsynligvis arrangeret af Bent. 

c.       Fast EMT eller åben hurtigturning i Sjælsø regi 
- Bruge 5-7 klubdage på en åben turnering før holdturnering og klubturnering 

starter. Vil muligvis kræve at booke mødelokalet i stuen. Indskud vil være krævet 
for at holde balance i budgettet. 

d.  Andetholdet rykker op til mesterrækken, så der skal stilles med 8 mand om søndagen, ud 
over 8 mand til 1.holdet samme søndag. 

 
 
9. Eventuelt. 
 
Intet til dette punkt. 
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