11. april 2006

Referat fra KSU´s Delegeretmøde fredag den 7. april 2006 i K41´s lokaler
1. Valg af Dirigent
Mogens Bengtsson, K41 blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede at Delegeretmødet
var lovligt indvarslet, da det var i hænde den 23. marts 2006. Mogens Bengtsson gennemgik antallet
af delegerede og konstaterede, at der var 20 til stede, hvoraf én dog forlod mødet inden afstemningerne, hvilket betød, at der skulle 13 af 19 stemmer til at vedtage forslagene til vedtægtsændringer.
Antal delegerede i parentes:
Ballerup (1), Skakklubben Borgen (1), Brønshøj (1), Frederiksberg (1), Føroyar (1), Jernbanen (1),
K41 (3), KS (2), LVS (1), Odysseus (1), Rødovre (2), Skovlunde (2), TSF (3). I alt 20 delegerede af
70 mulige. 13 klubber repræsenteret ud af 37 mulige.
2. Valg af referent
Henrik Dyrby Mogensen, Skakklubben Borgen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Frode B. Nielsen, FS spurgte efter kopier af de stillede forslag mv., men bestyrelsen havde på grund af en misforståelse ikke ekstra sæt. Dette blev der dog rådet bod på i løbet af mødet.
3. Formandens beretning
På baggrund af, at ikke alle havde beretningen blev den læst op med mundtlige tilføjelser:
Årets største begivenhed var igen Politiken Cup, der med sine mere end 200 deltagere har udviklet
sig til Danmarks største skakturnering og det store skaklige højdepunkt i det danske skakår, Bestyrelsen har igangsat udviklingen hen imod at gøre turneringen til en festival med mange forskellige
arrangementer medførte i 2005, dels en spændende lyn turnering og dels en børneskakturnering. I
2006 er målet ved at være nået med mange forskellige begivenheder fra tidlig morgen til sen aften,
heriblandt en ny B-gruppe, Juniorturnering, simultaner, samt problemløsningsturnering. Turneringen i 2005 blev vundet af den russiske Super GM Konstantin Sakev foran bl.a. Victor Korchnoi.
Det lykkedes i 2005 at få økonomisk støtte fra Høje Taastrup kommune til alle skak begivenhederne
på Hotel Quality, i alt ca. 40.000 kr. til lokaleleje. Der er dog ikke givet noget tilskud i 2006.
Politikens sponsorat er forlænget med 3 år startende i 2006 til et højere beløb og er et fint bidrag til
turneringen. Tilmeldingen til 2006 år turnering, der spilles fra den 22. til 30. juli, går mere end strygende og meget tyder på vi kommer langt over 200 deltagere og måske også over 250 deltagere..
Årets topnavne bliver GM Nigel Short England, Rafel Vaganian Armenien og ikke mindst den 12årige inder Negi, der kunne være Anands afløser i toppen af verdensskakken. Pt. er han IM´er med
2445 i rating og har lavet 2 GM-normer i 2006.
Sigeman-turneringen blev igen i år afholdes i Malmø og Høje Taastrup, desværre for sidste gang i
denne omgang da det ikke er lykkedes at skaffe eksterne sponsorer til at fortsætte turnering også i
Danmark, turneringen blev vundet af Sasikiran og Jan Timman, foran bl.a. det amerikanske stortalent Nakamura, der placerede turneringen i verdenshistorien med hans 2. Dh5 mod Sasikiran. KSU
benyttede turneringen til at invitere unionens pensionister på kaffe og kage samt god skak i Høje
Taastrup.
Organisatorisk:
Medlemsudvikling/klubforhold
Medlemstal:
Dato
Seniorer Pensionister
01.01.94
1535 sen.
254 pen.
01.01.95
1532 sen.
230 pen.

Juniorer
202 jun.
155 jun.

Børn

I alt
i alt: 1991
i alt: 1917
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Dato
01.01.96
01.01.97
01.01.98
01.01.99
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06

Seniorer Pensionister
1451 sen.
239 pen.
1398 sen.
214 pen.
1369 sen.
219 pen.
1280 sen.
206 pen.
1255 sen.
192 pen.
1208 sen.
209 pen.
1113 sen.
205 pen.
1090 sen.
210 pen.
1078 sen.
200 pen.
974 sen.
184 pen.
894 sen.
182 pen.

Juniorer
143 jun.
61 jun.
55 jun.
90 jun.
48 jun.
45 jun.
42 jun.
44 jun.
41 jun.
37 jun.
36 jun.

Børn
62 børn
72 børn
50 børn
89 børn
83 børn
95 børn
104 børn
103 børn
99 børn
90 børn

I alt
i alt: 1833
i alt: 1734
i alt: 1715
i alt: 1626
i alt: 1584
i alt: 1545
i alt: 1450
i alt: 1448
i alt: 1422
i alt: 1294
i alt: 1202

Medlemstallet falder over hele landet og især i aldersgruppen mellem 15 og 29 viser undersøgelser,
og udviklingen i medlemstallet har bragt flere klubber i overlevelsesvanskeligheder. Problemer med
at få lokaler har også påvirket nogle klubbers drift. Flere klubfusioner ser ud til at være på vej,
udviklingen mod færre men forhåbentligt større klubber er startet. Skakken i fremtiden kan meget
vel vise sig at være mere rettet mod andre aktiviteter end klubskak, hvilket kan være til skade for
holdturneringen i fremtiden.
Arbejdet i HB:
Det første år under den nye formand har været præget af både positive og negative begivenheder,
stort håb og en stor skuffelse, den store sag for HB har været et forslag til en stor medlemskampagne med formålet at fordoble medlemstallet, forslaget kom fra en konsulent i Schultz, der havde solgt
ideen først til FU og senere til HB, hovedingrediensen, var at DSU endelig skulle have sin egen
skakserver, noget KSU har argumenteret for i ca. 10 år. Desværre kunne Schultz ikke leve op til det
lovede og på nuværende tidspunkt er planens fremtid, meget usikker. HB bevilgede 150.000 kr. til
en forundersøgelse og en folder. Folderen blev herefter rundsendt til orientering. Det meste blev
skudt ned på HB-mødet, da der ikke pt. er hold i planerne. I påsken kommer der et forslag om internetmedlemskab af DSU. Det skulle gerne give 6.000 nye medlemmer. Jeg har på HB-mødet pointeret vigtigheden af at man giver nye medlemmer samme rettigheder som gamle.
I divisionsturneringen har Føroyars uheldige udtræden fremprovokeret et forslag om et depositum
på 6.000 kr. for at sikre holdene har råd til at stille op i skakligaen. Brønshøj sikrede sig 2 pladsen
efter en flot indsats. Finn Larsen fratræder som divisionsturneringsleder i år..
KSU´s holdturnering: (holdturneringsleder afsnit v/ Claus Olsen)
Turneringen er indtil skrivende stund - dvs. efter 5 runder - forløbet uden problemer. Dog har der i
4-mandsgrupperne i de sidste 2 runder været 2 tilfælde af hold, der kun stillede med 1 spiller. Jf.
min beslutning sidste år fik de lov til at fortsætte. I grupper med 8-mands hold m/ oprykning vil det
fortsat være sådan, at et hold slettes, hvis de ikke stiller med minimum 5 mand.
Ved sæsonens begyndelse besluttede bestyrelsen sig for den ret store ændring af reglementet at tillade, at en spiller kan spille 10 holdkampe pr. sæson, noget der kendes fra andre hovedkredse. Formålet var at gøre det nemmere for klubberne at stille hold og undgå partier tabt uden kamp. Tilbagegangen i tilmeldte hold fortsatte dog, om end den var en del mindre end året før. Ganske vist er der i
2005-06 tilmeldt 444 spillere (fordelt på 46 ottemandshold og 19 firemandshold), præcis det samme
som i 2004-05, men da der var 2 ekstra nedrykkere fra divisionsturneringen, er der reelt tale om en
tilbagegang på 16 spillere. Der er indtil nu ingen hold som har trukket sig ud og det kan måske være
et tegn på, at reglen har gjort det nemmere for klubberne.
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Derimod er der ikke noget der tyder på – det er dog ikke opgjort – at antallet af partier tabt uden
kamp bliver færre i denne sæson end i sidste. Måske fordi reglen om de 10 holdkampe ikke endnu
er nået helt ud til alle. I hvert fald er der kommet flere henvendelser om, hvorvidt det virkelig kan
være reglementeret at den og den har spillet to partier i samme runde? En anden betydningsfuld tilføjelse til reglementet er DSU´s reglement for mobiltelefoner. Der er heldigvis endnu ingen partier,
som er blevet tabt på grund af ringende mobiltelefoner, og forhåbentlig sker det heller ikke. Overgangen til brug af elektronisk post fortsatte ved tilmeldingen til turneringen. Tilmeldingsmaterialet
blev i år ikke sendt ud med postvæsnet og heller ikke resultatkort, da disse nu skal udskrives fra
KSUs hjemmeside. De efterhånden meget beskedne portoudgifter skulle gerne give sig udtryk i at
holdturneringen på årsregnskabet næsten hviler i sig selv økonomisk. Da Føroyar trak deres hold fra
Skakligaen og blev rykket helt ud af divisionsturneringen diskuterede bestyrelsen, om holdet har
krav på en plads i Mesterrækken til næste sæson, hvilket ville udløse en ekstra nedrykker fra denne i
år. Men vi blev enige om, at dette ikke er tilfældet. Hvis Føroyar stiller et hold i KSUs holdturnering i 2006-07, vil det blive indplaceret, hvor der er plads. Fællesafslutningen arrangeres igen i år af
Tårnet/Ballerup Skakklub i Tapeten i Ballerup. Dette spillested er klart mere velegnet end Nørrebrohallen. Vi er i bestyrelsen meget glade for, at Tårnet/Ballerup for andet år i træk påtager sig denne
store opgave.
Pokalturneringen;
Turneringen bliver i år arrangeret af Øbro og spilles sammen med8 hk. Et samarbejde der sagtens
kan udvikle sig til flere områder..
Juniorarbejdet: (juniorlederafsnit v/ Arild Rimestad)
Junioråret der gik, kronologisk i korte træk:
Benjamin Skjoldan og Peter Skovgaard fra Skovlunde opnår, som Miriam F. Olsen året før, hvert sit
sponsorat af Team Ballerup.
Ved Pige-DM opnår Maria Helene Jahnsen Larsen, Amager en 3. plads i gruppe C. I gruppe E opnår
Sofie Dürrfeld en 2. plads.
I Skolehold-DM opnår Zahle skole en 2. plads og kvalificerer sig til NM. På holdet var Sixten Thestrup og Jacob Brorsen fra Skovlunde, samt Alex Fong og Teng He, Amager.
I Skovlunde/Taastrup Internationale IM/Junior Open (forkortet til STIIJ Open) viser Nikolaj Mikkelsen, Peter Skovgaard og Benjamin Skjoldan fra Skovlunde, samt Nikolaj Korolev, Taastrup, alle
tænder med deres flotte præstationer.
Ved Sjællandsmesterskabet i Ringsted bliver det ikke til helt så mange 1. pladser som året før, men
alligevel til en del flotte placeringer: Denis Ryberg, TSF, delt nr. 3 i gr. E, Nicolai K. B. Pedersen,
LVS, nr. 3 i gr. D, Jacob Brorsen, SKS, nr. 4, Søren Rohmann-Sønderby, SKS nr. 3, Alexei C. Hansen, TSF, nr. 2 og Peter Skovgaard, SKS, nr. 1, alle i gr. C. I den sammenslåede gr. AB ender det
med at Alexander Rosenkilde, TSF, bliver nr. 3, Nikolaj Mikkelsen, SKS, nr. 2 og Jakob AablingThomsen, BSF, nr. 1.
I den årligt tilbagevendende store svenske juniorturnering, Göteborg Cup, er nogle af de københavnske juniorer efterhånden et fast indslag. Denne gang blev Dara Akdag, SKS, delt nr. 2 i gr. C og
Michael Vesterli, Øbro nr. 1 i gr. E.
Ved Ungdoms VM var der flotte præstationer, især Nikolaj Mikkelsens, SKS.
Ved NM for Skolehold fik Zahle skole (Danmark 2) bronze. På holdet var Teng He, AMS, erstattet
med Alexander L. Jensen, AMS.
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Det Åbne Junior KM havde rekordstor deltagelse med ikke færre end 78 spilleglade juniorer, heraf
kom hele 23 fra Limhamn, Sverige! Københavnsmestre blev: Jonas Tjärnemo, Limhamn, gr. F, Michael Vesterli, Øbro, gr. E, Malin Tjärnemo, Limhamn, gr. D, Alexei C. Hansen, Taastrup, gr. C, Peter Skovgaard, Skovlunde, gr. B og Alexander Rosenkilde, Taastrup, gr. A.
Hermed skal der lyde en stor tak til alle - klubformænd, juniorledere, andre ledere, hjælpere, forældre, værger og ikke mindst, juniorer - det har været en stor glæde og fornøjelse gennem de mange
år, at lave aftaler, at samarbejde, at opnå resultater m.m.m., og for juniorernes vedkommende: at se
jer vokse med årene:-)
Jeg ønsker KSU og min/e efterfølger/e alt held og lykke med skakkens ve og vel i det københavnske!
KM
Turneringen i 2005 blev afviklet i Brønshøj i ugen før skolernes efterårsferie. Med kun 12 deltagere
kan arrangementet ikke siges at være en stor succes, Succes var der dog for Eric Brøndum K41, der
vandt mesterskabet igen efter en pause på 30 år. Årsagen til flytningen af KM var udelukkende
KSU´s formand, og dermed også den der var årsag til problemerne.
Hjemmesiderne
KSU har i efteråret skiftet webmaster idet Jacob Pallesen fratrådte efter i en del år at have lavet et
fantastisk arbejde for KSU, både på KSU-siden, samt de mange forskellige turneringssider, udviklingen omkring kalenderen og turneringsadministration har været forbilledlig. Michael Nielsen K1
har med sikker hånd overtaget siderne og videreudviklet dem, med mange nye tiltag og det nye layout har hævet siderne, vi har i både 2005 og 2006 solgt nogle få reklamer på hjemmesiden.
Skak i dagtimerne
KSU lovede sidste år at gøre noget ved seniorskakken og det er sket med stor succes, først havde vi
ca.40 seniorer til kaffe i Taastrup under sigemann-turneringen. I 2006 har vi lejet os ind hos K41
hver mandag eftermiddag og vi arrangerer i alt 7 5-runders turneringer i løbet af året, 4 kun for seniorer og 3 der er åben for alle spillere, de to første turneringer har haft over 30 deltagere, der alle har
været meget glade for initiativet, det ligner en ide der skal fortsætte. DSU har bevilget 5.000 kr. til
initiativet. En lille notits i Politiken v/ Sune Berg Hansen gav 10 ekstra tilmeldinger. Samtidig har
det givet 4-5 nye medlemmer – både nogen, der ikke havde spillet før og nogen der var holdt op.
Nye planer
KSU vil i det kommende år undersøge muligheden for evt. at starte noget juniorarbejde/integrationsarbejde på Nørrebro i samarbejde med Københavns kommune, dels vil det give os mulighed
for at få flere medlemmer, og dels få indledt et samarbejde med kommunen, indtil videre er dette
kun i undersøgelsesfasen. Tiltrædelse af en ny juniorleder efter Arilds fornemme arbejde i mange år,
vil også give anledning til ændringer i juniorarbejdet.
Hermed blev beretningen sat til debat:
Finn Bonnez, KS spurgte til det tidlige starttidspunkt for B-gruppen under Politiken Cup og udtrykte bekymring for at man sled for meget på hjælperne. Lars Bech Hansen svarede, at det var en prøveballon i år med en B-gruppe – markedet var der andre steder, da der er en del, der ikke vil betale
det fulde beløb til Politiken Cup. Årsagen til starten er pladsproblemer, da der max. kan være 252
deltagere på en gang.
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Henrik Dyrby Mogensen, Skakklubben Borgen spurgte til problemer i forhold til tilskud fra Dansk
Skak Unions Støtteforening, da han havde hørt, at Støtteforeningen måske ikke vil yde tilskud, da
KSU ikke opfylder kravene til dette. Lars Bech Hansen svarede, at han mente, at det var urimelige
krav, idet man bl.a. krævede en større beretning fra arrangementer, samt kommenterede partier, der
ikke har været bragt andre steder. Han supplerede med, at der er sendt noget fra KSU. Frode B. Nielsen supplerede med, at KSU er den eneste forening, der negligerer reglerne. Henrik Dyrby
Mogensen afsluttede med, at det var uhensigtsmæssigt at negligere og bedre med debat.
Leif Haugaard Jensen, Skakklubben Borgen, kommenterede at, med den nuværende medlemsudvikling ville det kun vare 10-11 år før medlemstallet for seniorer var på 0. Han supplerede med at spørge om, hvad man egentlig som almindelig klubspiller fik for sit kontingent.
Finn Bonnez spurgte til om der var drøftet andre PR initiativer og udtrykte bekymring for at Politiken Cup og Holdturneringen optog for mange ressourcer. Lars Bech Hansen henviste til den førnævnte folder og supplerede med, at man i DSU´s regi havde diskuteret at genoptage Skakkens
Dag. KSU´s udgangspunkt er at støtte, når klubberne laver noget. Det er ikke KSU´s bestyrelse, der
skal løfte det som klubberne ikke selv kan stå for. PR arrangementer kræver, at klubberne er klar til
at deltage og til at tage imod nye medlemmer, og det er man desværre ikke altid. Flere supplerede
med, at det generelt var mandskabsmæssige problemer i klubberne, der var årsagen. Frode B. Nielsen supplerede med, at man i FS fik 3-4 skræddersyede tilbud om året fra blandt andet blandt andet biblioteket, som man prioriterede, og han efterlyste konkret materiale, der kunne printes ud uden
ændringer og sendes til seniorer i forbindelse med KSU´s nye initiativ med seniorturneringer.
Henrik Dyrby Mogensen spurgte til turneringslederens holdning til karantæne i forbindelse med
udeblivelser. Frode B. Nielsen supplerede med, at der også var et problem med holdledere, der ikke
kendte reglerne godt nok, og derfor satte spillere på holdet, som der ikke var klare aftaler med.
Claus Olsen fortalte, at han godt nok havde et overblik over udeblivelser, men at han ikke havde lavet konkret statistik på dette, bl.a. fordi det ikke var alle holdledere, der skrev det under bemærkninger ved indberetningen. Der var ca. 50 partier, han kendte til, der blev afgjort uden kamp. Heraf var
der 2 spillere, der var udeblevet 2 gange. Han havde valgt ikke at indberette dem med karantæne, da
det vil kræve, at flere involveres. Frode B. Nielsen var uforstående over den manglende indberetning, og opfordrede samtidig turneringslederen til at lave en opstramning på kamplederinstruksen.
Arild Rimestad, Føroyar, kommenterede, at det var et positivt indslag med seniorskak. Derudover
var det en god idé med at prøve at få gjort noget på Nørrebro mht. juniorarbejde. Endelig opfordrede han KSU til at genindføre kvindepræmier i Politiken Cup.
Frode B. Nielsen sagde, at det er uheldigt at forslaget om depositum/straf på 6.000 kr. i forbindelse
med deltagelse i skakligaen ikke er vendt med klubberne. Derudover henviste han til en tidligere
vedtagelse om at holdene i 1. division skulle have 3 hjemmekampe og 3 udekampe + fællesafslutning. Endelig supplerede han med, at man var glade for Skakligaen med 10 hold.
Lars Bech Hansen fortalte at forslaget med depositum var nyt, da det først var kommet i løbet af
ugen, og at KSU´s praksis med at diskutere emnet med de involverede klubber ikke er ændret. Dette
gælder også mht. storebæltsordningen.
Der var generelt enighed om, at Føroyars problem i den forgangne sæson ikke var udsprunget af
økonomiske problemer, og at det var uheldigt med et depositum, der reelt vil være et udlån i flere år
til DSU – medmindre man altså rykkede ned! For nogle klubber kan det være det beløb, der ligefrem gør, at man ikke har råd til at deltage.
Herefter blev formandens beretning enstemmigt taget til efterretning.
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4. Regnskab og Budget
René B. Christensen gennemgik regnskabet og kommenterede bl.a. at der ikke var brugt det budgetterede på juniorarbejde i 2005, da der ikke havde været afholdt træning, og at man ikke havde givet
tilskud til deltagelse i Politiken Cup.
Der blev spurgt til posten Adm og forberedelse under regnskabet for Politiken Cup. I denne post ligger der bl.a. kaffe til personale, samt at hver medarbejder har fået en øl efter runden, hvilket alene
giver 13.000 kr. pga. hotelpriserne. Dertil kommer logo, bordkort, benzin, transport af udstyr.
Hver medhjælper får derudover 200 kr. pr. dag til dækning af forplejning og transport, hvilket er indeholdt i posten Medhjælp.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Under budgettet redegjorde René B. Christensen at man forventer 4.000 kr. mindre i indtægter pga.
faldende medlemstal. Derudover var der budgetteret 75.000 kr. til Politiken Cup.
Budgettet blev taget til efterretning.
5. Forslag
Der forelå forslag til vedtægtsændringer fra KSU´s bestyrelse og fra Skakklubben Borgen ved Henrik Dyrby Mogensen og Leif Haugaard Jensen.
Dirigenten valgte, efter at have konsulteret både KSU´s bestyrelse og Skakklubben Borgen, at tage
udgangspunkt i KSU´s forslag, så paragrafferne blev taget løbende.
Rene B. Christensen fortalte at Skakklubben Borgens forslag var baggrunden for, at KSU havde
valgt at stille med sine egne forslag.
a. Forslag til ny § 1
Frode B. Nielsen udtrykte bekymring for, at man ved fjernelse af den geografiske betegnelse gav plads til optagelse af klubber, der geografisk lå uden for den nuværende
grænse, samtidig var han personligt ked af, at Frederiksberg Kommune ikke længere
var nævnt. Lars Bech Hansen sagde, at det var den bedste afgrænsning, man kunne
komme med, og at det var nødvendigt med en ændret formulering pga. fjernelsen af
Amtsgrænserne. Efter en debat omkring formuleringen blev bestyrelsens forslag
vedtaget med stemmerne: 17 for, 1 imod og 1 der undlod at stemme. Forslaget er
hermed vedtaget.
b. Forslag til ny § 2
Efter en kort debat blev formuleringen ændret under a) pkt. 3 (Klubberne skal have
Mindst én officiel og aktiv e-mail adresse) og 5 (Fortegnelse over alle klubbens medlemmer (i alfabetisk orden) med adresser, telefonnummer og fødselsdata for hvert
enkelt medlem.). Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
c. Forslag til ny § 3
Her kom vi til det punkt, hvor Skakklubben Borgen også havde stillet en del forslag.
Henrik Dyrby Mogensen fik ordet og fortalte, at de primære overvejelser fra Skakklubben Borgen havde været at tvinge bestyrelsen til at forholde sig til vedtægtsændringer og ikke kun at snakke om det. Det formål var opfyldt i forbindelse med forslagene fra KSU´s bestyrelse. Samtidig var der rimelig stor overensstemmelse melSide 6

lem de fleste af forslagene, så der var ikke nogen grund til at bruge aften på at diskutere småting. Derfor ønskede man at trække forslag nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 fra Skakklubben Borgen, da man kunne tilslutte sig bestyrelsens formuleringer.
Som en del af § 3 blev Skakklubben Borgens forslag nr. 7 om at delegeretmødet
skulle godkende holdreglementet debatteret, og der blev derfor stemt om dette først.
Lars Bech Hansen kommenterede, at det er problematisk at der ikke er fuldt fremmøde på delegeretmødet, og at man i bestyrelsen hellere vil spørge alle klubberne
ved væsentlige ændringer.
Skaklubben Borgens forslag blev herefter sat særskilt til afstemning. Forslaget faldt
med stemmerne 1 for, 1 undlod at stemme og 17 stemmer imod.
Herefter blev bestyrelsens forslag til en ny § 3 diskuteret:
Frode B. Nielsen spurgte til dato for næste delegeretmøde, hvis bestyrelsens forslag
blev vedtaget. Det var både bestyrelsens og dirigentens opfattelse, at næste ordinære
delegeretmøde først var i september 2007, da man jo havde afholdt delegeretmøde i
forbindelse med regnskabsåret 2005.
Ændringer i holdturneringen blev også diskuteret. Men da forslag til ændringer skal
stilles senest 1/8, vil man meget hurtigt derefter kende dem, hvilket ikke bør give
problemer i forhold til tilmelding af hold, samt holdturneringsstarten i november.
Bjørn Enemark, Rødovre kommenterede, at det var uheldigt, at det var gamle data
man kom til at diskutere ved at flytte tidspunktet for delegeretmødet.
Efter en debat omkring formuleringen blev bestyrelsens forslag vedtaget med stemmerne: 17 for, 1 imod og 1 der undlod at stemme. Forslaget er hermed vedtaget.
d. Forslag til ny § 4
Frode B. Nielsen kommenterede at det er væsentligt at revisorerne har adgang til referater i forhold til revision af regnskabet. Lars Bech Hansen erklærede sig helt enig.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
e. Forslag til ny § 5
Der blev stillet forslag som bestyrelsen tilsluttede sig til at ændre det sidste afsnit:
Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdagen, skal bestyrelsen ved
brev eller e-mail afkræve den pågældende klub (eller person) beløbet. Bliver kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter denne henvendelse, skal bestyrelsen ved anbefalet brev afkræve det skyldige kontingent, og indgår dette ikke senest 14 dage herefter, ophører den pågældende klub (eller person) med at være medlem af unionen. Bestyrelsen kan dog, når særlige forhold foreligger, give dispensation fra denne bestemmelse.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
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f. Forslag til ny § 6
Tidspunktet for revision af årsregnskab blev ændret til, at det skulle være inden 1.
april i stedet for bestyrelsens forslag om 1. marts.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

g. Forslag til ny § 7
Da Skaklubben Borgens forslag om fremlæggelse af særskilt budget ville komme ind
her blev det kort debatteret først. Efter nogle få kommentarer blev forslaget trukket.
Herefter var det bestyrelsens forslag til en ny § 7
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
De endelige love er af KSU´s bestyrelsen lagt på KSU´s hjemmeside under:
http://www.ksu.dk/love.aspx og de er i overensstemmelse med det vedtagne.
6. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået uændret kontingent på:
40 kr. i kvartalet for seniorer.
32 kr. i kvartalet for juniorer og pensionister.
25 kr. for børn
Lars Bech Hansen kommenterede, at man ikke vil garantere, at man fremover vil holde kontingentet
i ro. Frode B. Nielsen opfordrede til, at man fremover prøvede at nærme sig et enhedskontingent.
Der var ikke andre forslag, og der er derfor uændret kontingent.
7. Valg af formand
Lars Bech Hansen, Taastrup Skakforening, blev genvalgt.
8. Valg af kasserer
Rene B. Christensen, K41, blev genvalgt
9. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
Lars Bech Hansen kommenterede at bestyrelsen så sig i stand til at løse opgaverne for det kommende år med de 4 opstillede bestyrelsesmedlemmer.
Claus Olsen, Odysseus, blev genvalgt
Michael Nielsen, K41, blev valgt
Jan Petersen, LVS, blev valgt
Tom Skovgaard, Skovlunde, blev valgt
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Bjørn Enemark, Rødovre blev genvalgt
Niels Erik Andersen, Brønshøj, blev nyvalgt
Gerner Carlsson, Frederiksberg, blev genvalgt som revisorsuppleant
11. Valg af turneringskomite for klubholdturneringen
Niels Erik Andersen, Brønshøj, blev genvalgt
Gerner Carlsson, Frederiksberg, blev genvalgt
Henrik Olsen, LVS, blev genvalgt
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12. Evt.
Frode B. Nielsen opfordrede til at der kom bedre styr på, at få nævnt alle afdøde medlemmer ved
DSU´s delegeretmøde. Leif Haugaard Jensen supplerede med, at man fik bedre styr på medlemskartoteket, da han havde oplevet en uacceptabel praksis med et afdødt medlem, der først var blevet
slettet lang tid efter. Lars Bech Hansen kommenterede på, at han var helt enig, og at han indtil videre skal overtage medlemskartoteket, så det vil han rette op på.
Tom Skovlund takkede for valget som juniorleder, og sagde, at han oplever at der er flere klubber,
der laver et godt stykke juniorarbejde, samt at han vil arbejde for at skabe et fortsat godt juniormiljø.
Lars Bech Hansen fortalte, at kassereren og han desværre ikke havde fået koordineret præmierne, så
der vil ikke være præmieuddeling, så man måtte nøjes med at klappe af alle på en gang.
Han afsluttede med at sige tak for det arbejde som de tidligere bestyrelsesmedlemmer havde lavet,
herunder specielt en tak til Jacob Pallesen, TSF, der gennem flere år havde opbygget KSU´s hjemmeside. Et arbejde der nu er lagt i trygge hænder på Michael Nielsen, K41. Samtidig sagde han tak
til Jacob Kaaber, TSF og Jacob Aabling Thomsen, Brønshøj. Endelig udtrykte han en specielt stor
tak til Arild Rimestad for 9 års arbejde som juniorleder. Han supplerede med, at normalt offentliggjorde KSU´s bestyrelse ikke, hvem man havde indstillet til hæderstegn, men der var ikke nogen
grund til at holde det hemmeligt, at det tilfaldt Arild Rimestad, hvilket blev efterfulgt at en stor
klapsalve fra forsamlingen.
Derudover ønskede han velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Michael Nielsen, K41,
Webmaster, der allerede har været i gang et stykke tid. Juniorleder Tom Skovgaard, Skovlunde,
samt Sekretær Jan Petersen, LVS.
Til sidst rejste forsamlingen sig på opfordring fra Lars Bech Hansen og udråbte et 3-foldigt leve for
KSU.
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