
Referat Delegeretmøde Københavns Skak Union (KSU) den 23. September kl. 
19:30 i K41s lokaler.

Fremmødte:
BMS: 2
Brønshøj: 2
K41: 2
Seksløberen: 1
ØBRO: 2
Ishøj: 1
Tåstrup 1
Hvidovre 1
Damhus 2

1) Valg af dirigent: Holger Lodahl
2) Valg af referent: Holger Lodahl
3) Formandens beretning. Da beretningen er sendt ud til alle klubber inden mødet, 

gengives den ikke i dette referat. Sigfred gennemgik beretningen på mødet, og der var 
mulighed for at spørge ind til indholdet. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Et par korte punkter fra diskussionen under dette punkt: 

 Sigfred forklarede om forløbet med at gå fra Politiken Cup til Xtracon Chess 
Open. En af de primære grunde, efter mange års samarbejde med Politiken, var 
den usikkerhed der ligger i at have en så stor turnering i juli og først have en 
sponsor aftale på plads i marts. KSU ønskede en flerårig aftale og det kunne vi 
ikke få.

 Søger nye medlemmer til bestyrelsen. Det er svært at få dækket alle poster, 
specielt junior arbejdet har været underbemandet. Til dette spurgte Mogens 
(Ishøj) ind til en juniorleder dag, bliver det til noget? P.t. er der ikke noget nært 
forestående, men det er stadig en god ide. 

 Bjørn Enemark (Damhus) spurgte ind til kartotekssystemet, som Damhus ikke 
mener fungerer. Nuværende og tidligere kartoteksfører kunne i den forbindelse
forklare, at der er ikke flere led i ind- og udmeldelsesproceduren. Det er hver 
hovedkreds’ kartoteksfører, der forestår ind- og udmeldelser i det fælles DSU 
kartotekssystem. Der er ingen i DSU, der skal gøre noget i den forbindelse. 
Sigfred: hvis vi skal følge op på en fejl, eller manglende ind- eller udmeldelse, så 
tag den først (eller senest) fremsendte mail, og send den igen med formanden 
som CC. Det er umuligt at følge op på en sag, hvis ikke at der foreligger en 
konkret mail (bevis) for, hvad der er sket. Det sker ikke sjældent, at mail 
adressen er forkert. Hvis en klub således kan ”bevise” at man har meldt et 
medlem ud inden en kvartalsafslutning (fristen er angivet i de mails, der sendes 
fra kartoteksføreren) skal klubben ikke betale for et eksta kvartal. Bjørn 
Enemark (Damhus): hvorfor kan de enkelte klubbers kasserer ikke bare 
foretage ind- og udmeldelserne selv, hvorfor laver man ikke bare det 
programmeringsarbejde? Sigfred: Hovedbestyrelsen har drøftet dette, og man 
tør simpelthen ikke frigive systemet til dette. Der ligger ikke det store 
programmeringsarbejde i det. Brønshøj: men man kunne give kassererne 
adgang til at se, hvad der sker i kartoteket. Heri var de to kartoteksførere enige, 



og at det ville være fint med et indtastningsmodul, hvor specielt nye 
medlemmers navn, adresse m.v. kunne indtastes af kassererne selv, så alle 
oplysninger foreligger ved indmeldelse (det gør de nu også oftest, men ikke 
altid).

 Hvidovre: kommer der et nyt ”Live-dækning” træningsarrangement? Er der en 
vejledning? Sigfred: der er ikke planer om, at lave et nyt arrangement. Kasper 
har lavet en vejledning i livedækning. Måske den kan publiceres via KSUs 
hjemmeside, Kasper spørges.

 Tilskud – fra KSU, er det kun GM-turneringer? Nej, der er også mulighed for at 
søge om tilskud til gode initiativer, der er med til at promovere skak sporten.

 Holdturneringen – der kan komme en struktur ændring, grundet et faldende 
deltager antal. P.t. haves en mesterrække, en række 1 og to række 2 og en række
3. Regeljustering omkring deltagelse i holdturnering i både divisionsrækken og i
KSU-regi [referenten kan ikke gengive helt præcist indholdet, men det vil blive 
offentliggjort, hvis/når det træder i kraft]. Klubberne skal melde ind med antal 
hold inden den 1. oktober, og med styrkelisten senest den 15. oktober.  

4) Godkendelse af regnskab for 2015. Regnskabet blev delt ud og gennemgået og 
godkendt af forsamlingen. Der blev spurgt ind til fald i egenkapitalen på ca. 100.000 kr.
Det skyldes, at KSU har skyldt for et kvartal til DSU i mange, mange år, som nu er bragt 
ud af verdenen. KSU har mao. Betalt for 5 kvartaler i 2015. Det burde have fremgået af 
tidligere regnskaber som skyldige poster eller tilsvarende. Det har dog stået som note 
fra revisorerne. 

5) Budgettet blev ligeledes delt ud, gennemgået og godkendt. Men budgettet er for et år, 
hvor knap ¾ af året er gået. Det er næsten et fait accompli. I stedet burde delegeret 
møde tage stilling til et budget for et ikke påbegyndt regnskabsår. 

6) Kontingent – uændret.
7) Valg til bestyrelsen: Sigfred Haubro blev valgt som formand, Torben Vang-Larsen som 

kasserer, Peter Olsen, Holger Lodahl, Jan Bauner og Jacob Carstensen som menige 
bestyrelsesmedlemmer. Alle med applaus. Der er en ledig plads i bestyrelsen, som vil 
blive forsøgt besat.

8) Revisorer og revisor suppleanter stillede op til genvalg og blev valgt. Ligeledes 
turneringskomiteen.

9) Evt. 
 Tak til Poul Munk og Alex Hansen for deres indsats i KSUs bestyrelse. 


