
1

KSU delegeretmødet, fredag d. 21/9 2018 hos K41 
kl. 19.30. 

Referat 

Til delegeretmødet var fremmødt 8 personer inkl. bestyrelsen for KSU. Følgende 

klubber var repræsenteret:  

- Brønshøj  

- Seksløberen 

- K41 

- ØBRO 

- BMS 

- Nørrebro 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Sigfred valgt som dirigent 

2. Valg af referent 

Holger valgt som referent 

3. Godkendelse af formandens beretning 

Beretning er sendt til klubberne. Beretningen blev ensstemmigt god-

kendt. 

Der var spørgsmål til begrundelsen for initiativprisen, hvilket kunne give 

ideer til klubberne. Man skal læse HB referatet for at finde begrundel-

sen, da den ikke længere gengives i Skakbladet. Peter Olsen gjorde i 
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den forbindelse opmærksom på, at en lille klub ikke behøver at præste-

re det samme som en stor klub, for at kunne få initiativprisen.  

4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår 

Regnskabet blev godkendt. Men - der var undren over tilskudet til CCC, 

lokaleleje for depot, Senior KM. Da kassereren ikke var til stede, kunne 

dette ikke umiddelbart besvares.  

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår 

Dette punkt blev delvist sprunget over. Giver det mening, når halvdelen 

af 2018 er overstået, det er halvt regnskab, halvt budget. Nuvel, Xtracon 

Chess Open 2018 kommer til at have et underskud. Der er indkøbt live 

brætter og ure.  

Ved Xtracon Chess Open er der 10 minutters forsinkelse for at undgå 

snyd.  

6. Indkomne forslag 

Ingen. 

7. Fastsættelse af kontingent til KSU 

Uændret 

8. Valg af formand 

Sigfred valgt med store ovationer. 

9. Valg af kasserer 

Torben Valgt 

10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 

Peter, Jakob og Holger genvalgt. 

KSUs kerneydelse er deltagelse i HB-møder, Hold-turneringen, Regn-

skab, kartotek og juniorer. KSUs lille bemanding på bestyrelses siden 

går lidt ud over junior arbejdet. Deltagerne blev bedt om at søge po-

tentielle emner i egne klubber.  

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
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Leif Haugaard og Niels E. Andersen genvalgt.  

12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen 

Niels Andersen, Søren Møller Hansen og Claus Olsen genvalgt.  

13. Eventuelt 

- Ungdoms DM - hvem må deltage? Skal man have “dansk flag” i FIDE sy-

stemet, skal man bo i DK eller hvad kræves. Dette blev kort drøftet. 

- Tillægstid i holdskakturneringen? Med den nuværende betænkningstid, 

2 timer til hele partiet, kan der opstå situationer, hvor sort med Dron-

ning, Tårn, løber og 5 bønder kan tabe på tid til hvid med blot en sprin-

ger, fordi hvid kan hjælpe med at sætte sig selv mat. Hvorfor ikke have 

tillægstid pr. træk? Tillægstid kan være et problem for klubber med tår-

nure, eller for klubber, der skal være ude på et bestemt tidspunkt. 

- Etiske retningslinjer for DSUs klubber? Bør det være et krav, at klubber-

ne har retningslinjer, så sex chikane, nedværdigende tale eller lignende 

undgås. Alle bør kunne føle sig velkomne. KSUs regler give mulighed 

for eksklusion ved dårlig opførsel eller brud på spillets regler. KSUs be-

styrelse gav udtryk for, at klubberne selv kan lave etiske regler for egen 

klub, men at KSU ikke vil komme med et udspil til dette. Man er velkom-

men til at kontakte DSU. 


