KSUs DELEGERETMØDE 2009.
Mødet fandt sted d.11.september i BMS’ lokaler i Tapeten, Magleparken 5, Ballerup og indledtes
kl.19. Dagsorden var ifølge lovene.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Mogens Bengtsson (K41), der valgtes enstemmigt. Han konstaterede, at
indkaldelsen var udsendt rettidigt, men at regnskabet var offentliggjort for sent. Ingen havde
indvendinger mod mødets afholdelse.
Mogens Bengtsson gennemgik de delegerede, af hvilke der var 16, som repræsenterede 12 af KSUs
29 klubber. De var BMS (2), Brønshøj (1), Damhus (3), Ishøj (1), K41 (2), Lyngby-Virum (1),
Odysseus (1), Posten (1), Seksløberen (1), Skakklubben Borgen (1), Taastrup (1), Vestegnen (1).
2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Claus Olsen (Odysseus), som valgtes enstemmigt.
3. Godkendelse af formandens beretning.
Beretningen var udsendt. Jan Petersen (Lyngby-Virum), der blev konstitueret som formand under
Politiken Cup i juli som efterfølger for Lars Bech Hansen, bad om kommentarer til den.
Leif H. Jensen (Skakklubben Borgen) spurgte til Politiken Cup i fremtiden. Jan Petersen oplyste, at
der var aftaler med Lo-Skolen og Politiken for 2010 og 2011, så han regnede med at den – med
hjælp fra Lars Bech Hansen – ville fortsætte i uændret form disse to år.
Der var ikke flere kommentarer og beretningen vedtoges enstemmigt.
4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår.
Regnskabet for 2008 viste et overskud på godt 10.000 kr. Jan Petersen påtog sig som kasserer
ansvaret for at det var fremlagt alt for sent. Det skyldtes hans uformåenhed med at styre et nyt
regnskabsprogram.
Lars Pommerencke (K41) spurgte til forskelligt. På spørgsmålet om hvorfor IT-omkostningerne var
4-doblet til næsten 29.000 kr., svarede Jan Petersen, at forskellige udgifter, der ikke tidligere havde
stået her, nu var samlet under posten. Desuden om juniorudgifterne, der blev forsøgt mere
udspecificeret. Endelig ville Lars Pommerencke gerne høre om medlemsudviklingen. Denne plejede
at fremgå af beretningen, men var ikke kommet med i år. Pr. 1.juli 2009 var medlemstallet 972 mod
1004 et år tidligere, så den langsomme tilbagegang fortsætter.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
Jan Petersen oplyste, at budgettet for 2009, der regnede med et overskud på 3.500 kr. var en
fremskrivning af regnskabet for 2008. Lars Pommerencke spurgte til posterne til årsfest og
materialer, som han mente var for store, da KSU efterhånden måtte have dækket sit materialebehov.
Vedrørende årsfesten oplyste Jan Petersen, at denne årlige middag var for både KSUs bestyrelse og
medhjælperne ved årets Politiken Cup. Den anslåede høje udgift til materialer kunne blive til
virkelighed, hvis der indkøbes flere live-brætter, som er dyre, og hvis deltagerantallet i Politiken
Cup fortsætter med at stige, så der må købes flere elektroniske ur, da KSUs Tårn-ure ikke længere
kan bruges, nu hvor der er indført tillægstid.
Bjørn Enemark (Damhus) ville vide, hvorfor der i 2009 var budgetteret med kontingentindtægter på
170.000 kr., når der kun var kommet knapt 160.000 kr. ind i 2008 og medlemstallet var vigende.
Jan Petersen svarede, at der havde været problemer med at opkræve kontingentet i 2008, så nogle af

pengene var først kommet ind i 2009. Bjørn Enemark (der også var den ene af revisorerne) mente
ikke, at der var korrekt blot at bogføre disse som indtægt for 2009. De burde have været posteret
anderledes. Han spurgte også til, om det var rigtigt, at der kun var budgetteret med 10.000 kr. i
underskud på Copenhagen Chess Festival i 2010. Jan Petersen fandt, at der var realistisk.
6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde to forslag til lovændringer. Det første var at tidsrummet for delegeretmødets
afholdelse i § 3 ændredes fra ”første halvdel af september” til ”september”. Det kunne være
vanskeligt at finde en dato i så kort en periode, og i 2008 var delegeretmødet først blevet afholdt
sidst i september, hvorfor bestyrelsen var blevet opfordret til at stille forslag om at udvide
tidsrummet. Forslaget vedtoges enstemmigt.
Det andet forslag skyldtes, at DSU nu har overtaget alle enkeltmedlemmer, sådan at man ikke
længere kan være enkeltmedlem af en hovedkreds. Bestyrelsen foreslog derfor at alle henvisninger
til enkeltmedlemmer fjernes fra lovene. Også dette forslog vedtoges enstemmigt.
Desuden havde Damhus indsendt et forslag, der henstillede til bestyrelsen at foretage to ændringer
vedrørende holdturneringen. Det første drejede sig om at afskaffe fællesafslutningen, subsidiært
lade de hold, der måtte ønske det, afvikle 7.runde på en hverdagsaften. Bl.a. begrundet med at det
var vanskeligt at skaffe spillere en lørdag eftermiddag. Egon Madsen (Posten) og Arne Rasmussen
(Ishøj) støttede forslaget og fremhævede at især for små klubber var det vanskeligt at stille hold.
Leif H. Jensen var tilhænger af fællesafslutningen, hvor man i Borgen startede med at spise
morgenmad sammen og efter kampen gik ud at spise sammen. Også bestyrelsen var tilhænger af
fællesafslutning. Den afgåede holdturneringsleder Claus Olsen gjorde opmærksom på, at der også
var mange afbud i de 6 første runder. En afstemning gav 6 stemmer for at afskaffe
fællesafslutningen og 10 imod.
Den anden ændring Damhus ønskede, var at holdturneringsreglementets § 8a afskaffedes. Denne
giver holdturneringslederen mulighed for at slette et holds resultater og placere det på sidstepladsen,
hvis det ikke stiller med mindst 5 spillere. Begrundet i et tilfælde i holdturneringen 2008-09, hvor et
hold blev slettet i sidste runde, hvilket betød, at Rødovre mistede 1.pladsen. Bjørn Enemark
argumenterede for, at man i stedet gjorde som i EMT-reglementet, sådan at et holds resultater blev
slettet, hvis det trak sig, før det havde spillet 50% af kampene. Og at de blev stående, hvis det havde
spillet mere end 50%. Var det for meget, at de resterende modstandere så fik en 8-0 sejr, kunne man
fastsætte, at den kun skulle være på f.eks. 6-2. Lars Pommerencke efterlyste, at der blev spillet med
matchpoints, så ville det ikke betyde så meget, hvis det udgåede holds resultater blev stående og de
resterende modstandere fik en gratis sejr. Claus Olsen, der som holdturneringsleder, havde truffet
den nævnte afgørelse, mente at der altid kunne opstå uheldige tilfælde, som det Rødovre havde
været ude for; men at §8a var det mindste onde og også den regel, der benyttes i
divisionsturneringen. En afstemning viste, at der var 3 tilhængere af at slette §8a, 9 var imod, mens
4 undlod at stemme.
7. Fastsættelse af kontingent til KSU.
Kontingentet fastsattes uændret, dvs. 40 kr./32 kr./25 kr. i kvartalet for hhv. seniorer /
juniorer+pensionister / børn.
8. Valg af formand.
Sigfred Haubro (BMS) nyvalgtes enstemmigt.
9. Valg af kasserer.
Torben Vang-Larsen (BMS) nyvalgtes enstemmigt (fraværende).

10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende valgtes enstemmigt:
Jan Petersen (Lyngby-Virum) (genvalg).
Jan Mose Nielsen (Taastrup) (genvalg).
Peter E. Olsen (Seksløberen) (nyvalg).
Lars Pommerencke (K41) (nyvalg).
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer: Børn Enemark (Damhus) og Niels Erik Andersen (Brønshøj) (fraværende).
Revisorsuppleant: Gerner Carlsson (Frederiksberg) (fraværende).
Alle valg var genvalg og enstemmige.
12. Valg af turneringskomite for klubholdturneringen.
Niels Erik Andersen (Brønshøj), Gerner Carlsson (Frederiksberg) og Jesper Pedersen (Vestegnen).
Alle var fraværende, men havde givet tilsagn om at genopstille. De valgtes enstemmigt.
13. Eventuelt.
Sigfred Haubro orienterede om divisionsturneringsreglementet. På HB-mødet i august blev det
vedtaget, at man fortsat kan komme op til en time for sent, men muligheden for at indsætte en
reserve efter 30 minutter blev afskaffet. Bestyrelsen var stemt for at, det også skulle være en time i
KSUs holdturnering. Der var diskussion om reservereglen også skulle afskaffes. Beslutning ville
blive taget senere.
Lars Pommerencke mente, at aldersopdeling i Junior- Grand Prix’erne er uheldig, der burde være
styrkeopdeling. Sigfred Haubro svarede, at det vil give problemer, når Grand Prix’erne kvalificerer
til sjællandsmesterskabet, hvor grupperne er aldersopdelte. Den hidtidige juniorleder Tom
Skovgaard (BMS) sagde, at de fleste andre turneringer er styrkeopdelt, så bl.a. for variationens
skyld burde der her være aldersopdeling.
Leif H. Jensen foretrak, at delegeretmødet ikke lagdes på fredage. På en anden ugedag ville der
måske komme flere deltagere. Jan Petersen svarede, at forklaringen var, at ingen klubber havde
klubaften fredag.
Lars Pommerencke fandt, at der burde være flere sammenslutninger, for små klubber var ikke
levedygtige. Jan Petersen mente ikke, at bestyrelsen kunne opfordre til dette. Det måtte komme
nedefra.
Steen Bauers (Damhus) efterlyste en koordinering af KSU-klubbernes EMTer, så de ikke generer
hinanden. Damhus spillede netop en EMT, hvor der kun var få deltagere fra andre klubber.
Jan Petersen bød velkommen i bestyrelsen til Sigfred Haubro, Peter E. Olsen og Lars
Pommerencke.
Sigfred Haubro overrakte to flasker rødvin til hhv. Claus Olsen og Tom Skovgaard som tak for
deres indsats, nu de var afgået som hhv. holdturneringsleder og juniorleder.
Jan Petersen takkede dirigenten for hans indsats og bad deltagerne udbringe et leve for KSU,
hvorefter delegeretmødet sluttede lidt over kl. 21.
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