REFERAT AF KSUs DELEGERETMØDE, FREDAG D.26. SEPTEMBER 2008.
Mødet fandt sted i BMS’ lokaler i Tapeten, Magleparken 5, Ballerup og indledtes kl.19. Dagsorden
var ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
Mogens Bengtsson, K41 valgtes enstemmigt. Blandt de 15 deltagere gennemgik han de 14
delegerede, som fordelte sig på 11 klubber (ud af 30). De repræsenterede følgende klubber: BMS
(2), Skakklubben Borgen (1), Gladsaxe (1), K41 (1), KS (1), Lyngby-Virum (1), Odysseus (1),
Posten (1), Rødovre (2), Vestegnen (1), Øbro (2). Heraf var fra KSUs bestyrelse Lars Bech Hansen
(formand), Jan Petersen (kasserer) og Claus Olsen (holdturneringsleder).
Formanden beklagede, at delegeretmødet blev afholdt for sent, da det ifølge lovenes §3 skal finde
sted i første halvdel af september. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indvendinger imod
mødets afholdelse. Men Henrik Dyrby Mogensen (Skakklubben Borgen) og Ted Sandbech (Øbro)
kritiserede det sene tidspunkt. Førstnævnte opfordrede til, at der næste år stilles forslag til
lovændring om at delegeretmødet holdes i september. Formanden var positiv heroverfor.
Lars Bech Hansen (BMS) udtalte mindeord over Einar Auchenberg, K41.
2. Valg af referent
Claus Olsen (Odysseus) valgtes enstemmigt.
3. Godkendelse af formandens beretning.
Denne var udsendt skriftligt, men Lars Bech Hansen havde nogle tilføjelser:
Peter Skovgaard (BMS) var blevet københavnsmester 2007, og KM 2008 bliver bedste KSUmedlem i Øbro Nytår 2008. Bestyrelsen havde opgivet at afholde KM i skolernes efterårsferie, hvor
Roskilde Skakklub afholder en GM-turnering i anledning af sit 100 års jubilæum.
Han roste de internationale turneringer Scandinavian Open og Copenhagen Chess Challenge, som
hhv. K41 og BMS havde afholdt.
Fra hovedbestyrelsen oplyste Lars Bech Hansen, at DSU til delegeretmødet i påsken 2009 pga den
fortsatte medlemstilbagegang foreslår 100 kr. årlig kontingentstigning i alle kategorier (seniorer,
pensionister, juniorer) og at børnekontingentet forsvinder. Alternativet er store besparelser. I
forbindelse hermed blev Skakbladet – en af de store udgiftsposter - diskuteret, herunder hvor stort et
behov DSUs medlemmer har for det, og hvor længe det fortsat bliver udgivet. Lars Bech Hansen
mente ikke, at de nuværende medlemstal på ca. 5000 i DSU og ca. 1000 i KSU stiger igen.
Klubberne er i krise. Skakkens fremtid var deltagelse i større arrangementer og netspil.
Henrik Dyrby Mogensen efterlyste flere og mindre kontingentstigninger.
Vedrørende divisionsturneringen overvejer DSU for 2009-10 en betænkningstid med tillægstid pr.
træk, så elektroniske ure bliver nødvendige. Det havde været vanskeligt at lægge
divisionsprogrammet 2008-09, og for fremtiden vil der kun være dobbeltrunder i Skakligaen og når
Bornholm spiller udekampe Sigfred Haubro (BMS) supplerede med de vanskeligheder BMS havde
haft med at få et rimeligt program i 1.div., gr.1. Når de 6 hovedkredse vest for Store Bælt hver har
en oprykker til 2.div., mens der kun er 5 nedrykkere fra 2.div., gr. 3 og 4, så breder de fynske og
jyske hold sig efterhånden til de ”sjællandske” grupper. Med lange rejser til følge. Lars Bech
Hansen svarede, at det var svært at gøre noget ved det efter Store Bælts ordningens afskaffelse.

Angående skakserveren oplyste Lars Bech Hansen, at ca. 1000 af DSUs medlemmer havde
aktiveret deres konti, og der var spillet ca. 85.000 partier. Prisen havde været ca. 800.000 kr. (taget
fra DSUs vækstkonto), hvortil så kommer fremtidige driftsudgifter. Der var tekniske problemer med
turneringsmodulet, og betalingsmodulet skal først udvikles. Så DSU havde ikke fået netmedlemmer som håbet. Serveren ville blive relanceret i 2009.
Flere gav udtryk for at aktivitetsniveauet på serveren var lavt. Sixten Thestrup (Øbro) spurgte, om
leverandøren havde overskredet leveringsfristen. Lars Bech Hansen: Ikke alvorligt og DSU var
delvist medansvarlig, fordi det havde knebet med at stille de lovede testere til rådighed.
Om holdturneringsdelen af beretningen sagde Claus Olsen, at turneringen 2008-09 blev uændret i
forhold til 2007-08, dog vil han måske undlade at udsende resultatlister, da resultater og stillinger
kommer på ksu.dk og de yderligere oplysninger kan skrives under nyheder samme sted. Han
advarede om, at det ser ud til, at der kan blive mere end 1 KSU-nedrykker fra 2.div. Og dermed
mere end 2 nedrykkere fra KSUs mesterrække.
Med henvisning til en skaknævnsafgørelse fra divisionsturneringen om at kamplederens afgørelse –
selv hvis den er åbenlyst forkert - er inappellabel, når der kræves remis ved Hurtigafslutning,
ønskede Peter Tjørnsted (Gladsaxe), at det skulle indskrives i turneringsreglementet, at det er
holdturneringslederens afgørelse – ikke kamplederens – som er endelig. Ellers ville det åbne for
misbrug fra hjemmeholdenes kampledere. Claus Olsen mente, at det ikke gik an at indskrive noget i
reglementet, som strider mod en tidligere skaknævnskendelse. Hvis en lignende sag opstår i KSUs
holdturnering og den appelleres til Skaknævnet, ville dette træffe samme afgørelse igen og
underkende reglementet.
Sixten Thestrup ville vide, om KSU også overvejer at indføre tillægstid pr. træk. Dette – der ville
gøre reglerne for Hurtigafslutning uaktuelle – havde ikke været diskuteret i bestyrelsen og kræver,
at alle KSUs klubber har det nødvendige antal elektroniske ure. Henrik Dyrby Mogensen tilbød at
lave internetbaserede spørgeskemaer/afstemninger om dette og andre spørgsmål. Det blev spurgt
om digitale ure ikke er besværlige for Blindes Skakklub. Jan Petersen (Lyngby-Virum), der havde
erfaringer med blindeskakken, mente ikke, at det er tilfældet. Lars Bech Hansen opfordrede til, at
det bliver elektroniske ure, når klubberne alligevel køber. De er ikke længere så dyre.
Pokalturneringen, der aldrig har været et tilløbsstykke i KSU, blev kort diskuteret. Og de
velfungerende Senior- og dagturneringer, som har fået et stampublikum.
Juniorlederen var ikke til stede til at omtale juniorarbejdet. Men de 7 klubber som havde søgt
tilskud, havde fået dem bevilget.
Gert Werner (KS) mente at KSUs stemmevægt var for lille i DSUs Hovedbestyrelse. Lars Bech
Hansen svarede, at vi tidligere havde haft 3 af hovedkredsenes 12 stemmer i HB, men pga
forholdsvis større medlemstilbagegang er KSU nu nede på 2.
Om Politiken Cup fremhævede Lars Bech Hansen, at turneringen i 2008 havde været den hidtil
bedst fungerende. Var f.eks. blevet rost i New in Chess. Der manglede bare en pressemedarbejder
med forbindelserne i orden, så vi også kunne få opmærksomhed fra de landsdækkende aviser og
især TV.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår.
Kassereren gennemgik kort det udsendte regnskab, der viste et overskud på knapt 63.000 kr. mod
budgetteret 3.500 kr. Dette skyldtes mindre tilskud end ventet til internationale turneringer, og især
den stærkt forbedrede økonomi for Politiken Cup efter aftalen med Lo-Skolen.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
I 2008 ville der ifølge Lars Bech Hansen blive brugt flere penge. Som tilskud til internationale
turneringer, og han så også gerne at klubberne søgte de 10 portioner a 2500 kr. i initiativpuljen.
6. Indkomne forslag.
Ingen. Men til næste år foreslår bestyrelsen at udvide perioden for delegeretmødets afholdelse.
7. Fastsættelse af kontingent til KSU.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent dvs. 40 kr./32 kr./25 kr. pr. kvartal for hhv. seniorer/
juniorer + pensionister/ børn. På forespørgsel fra Ted Sandbech blev det præciseret, at hvis DSU
afskaffer børnekontingentet pr. 1/7 2009, opkræver KSU også juniorkontingent af børnene for juli
kvartal 2009.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af formand.
Lars Bech Hansen (BMS) genopstillede og blev enstemmigt valgt.
9. Valg af kasserer.
Jan Petersen (Lyngby-Virum) genopstillede og blev enstemmigt valgt.
10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Claus Olsen (Odysseus) genopstillede og blev valgt.
Tom Skovgaard (BMS) genopstillede og blev valg (fraværende)
Per Kühlmann (Rødovre) nyopstillede og blev valgt.
Jan Mose Nielsen (Taastrup) nyopstillede og blev valgt (fraværende).
Der var ikke andre kandidater. Tanken var, at Jan Mose Nielsen skulle være sekretær og Per
Kühlmann kartoteksfører, men til næste år overtage kassererposten, hvorefter Jan Petersen vil
overgå til at være seniorleder.
Det var ikke lykkedes at finde en ny web-master i stedet for Jacob Pallesen, som ikke genopstillede.
Lars Bech Hansen prøver at få en driftsaftale med en professionel.
Til næste år bliver en post ledig som holdturneringsleder, da Claus Olsen trækker sig tilbage.
Eventuelle interesserede måtte gerne melde sig i god tid, da holdturneringen begynder kort tid efter
delegeretmødet. Lars Bech Hansen pointerede, at det ikke er strengt nødvendigt, at vedkommende
også er medhjælper ved Politiken Cup. Her er det fra bestyrelsen kun formand og kasserer, der ikke
kan undværes.
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bjørn Enemark (Rødovre) blev genvalgt.
Niels Erik Andersen (Brønshøj) blev genvalgt (fraværende)
Gerner Carlsson (Frederiksberg) blev genvalgt som revisorsuppleant (fraværende)

12. Valg af turneringskomite for klubholdturneringen.
Niels Erik Andersen (Brønshøj) blev genvalgt (fraværende)
Gerner Carlsson (Frederiksberg) blev genvalgt (fraværende)
Jesper Pedersen (Vestegnen) blev genvalgt (fraværende).
13. Eventuelt.
Per Kühlmann ønskede ikke at tilmeldte spillere skulle kunne ses på KSUs hjemmeside, men kun
på Rødovres egen, når en indbydelse lå KSUs kalender.
Peter Tjørnsted mente, at KSU burde give tilskud til indkøb af elektroniske ure til klubber, som var
nødt til at købe dem, hvis der indføres tillægstid pr. træk i holdturneringen. Lars Bech Hansen
afviste dette med henvisning til at indkøb af ure er noget skakklubber har ret nemt ved at få tilskud
til fra forskellige fonde.
Delegeretmødet sluttede kl.22 efter at man på opfordring af Lars Bech Hansen havde rejst sig og
udråbt et trefoldigt leve for Københavns Skak Union.
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