
KSU delegeretmøde fredag 15/9 2017, K41s lokaler

Fremmødte:

Jan Bauner (K41), Mogens Bengtson, Siegfred Haubro (BMS), Mogens Hansen (Ishøj), Peter Olsen 
(Seksløberen), Jacob Carstensen (Brønshøj), Peter Stuhr (K41), Carsten Petersen (Brønshøj), Holger Lodahl 
(ØBRO). 9 deltagere.

1. Valg af dirigent

Sigfred Haubro

2. Valg af referent

Holger Lodahl

3. Godkendelse af formandens beretning

Beretningen er sendt til klubbernes formænd inden mødet. Lægges også på KSUs hjemmeside.

Herudover: "Skakklubben Posten" er lukket. Ishøj og Jernbanen har tilbudt at de kunne skifte klub til 
respektive klubber.

Beretningen er godkendt uden stemmer imod. 

4. Godkendelse af årsregnskab for det foregående regnskabsår

Regnskabet ligger på KSUs hjemmeside. Regnskabet er godkendt af revisor. 

Bemærkning til regnskabet: det er forvirrende at der står senior i regnskabet, hvilket kan være både ældre 
end junior og pensionist. 

Regnskabet godkendt.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår

Ingen spørgsmål til dette punkt.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag.

7. Fastsættelse af kontingent til KSU

Uændret kontingent.

8. Valg af formand

Sigfred genvalgt.

9. Valg af kasserer

Torben genvalgt.

10. Valg af 3-5 bestyrrelsesmedlemmer

Jacob, Peter og Holger genvalgt. 



Der er plads til et par medlemmer mere i bestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Under formodning af at revisorerne genopstiller blev de valgt. 

Leif Haugaard Jensen (revisor), Niels Erik Andersen (revisor). Revisor suppleant ikke valgt.

12. Valg af holdturneringskomité for klubholdturneringen

Søren Møller Hansen, Claus Olsen og Niels Erik Andersen – alle genvalgt

13. Eventuelt

Jacob: nyt koncept for Københavnsmesterskabet 2018. Indledende kvalifikationsturneringer og et finale 
stævne med de kvalificerede. K41 er interesseret. Husk krav om dresscode i reglementet. 

Der kommer også et senior KM (50+). Peter Stuhr er initiativtager for 2018.

KSU har fået en Facebook side, hvor der kan lægges KSU nyheder. Klubberne er velkomne til at sende 
invitationer og lignende skaknyheder til KSUs bestyrelse.

Der er købt nye elektroniske ure til K41 og dermed også Dagturneringen.  

Holdturneringen: kan man blive tvangsoprykket? Ja, men man bliver spurgt og man kan også sige nej tak. 


