KSUs DELEGERETMØDE 2010

Mødet fandt sted d. 24. september i K41’ lokaler i Valby. Dagsorden var ifølge lovene.
Til stede:
Sigfred Haubro, Formand (BMS)
Torben Larsen, kasserer (BMS)
Peter Olsen, bestyrelsesmedlem (Seksløberen)
Jan Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (Tåstrup)
Jan Petersen, bestyrelsesmedlem (LVS)
Egon Madsen (Posten)
Leif Jensen (Borgen)
Mogens Bengtsson (K41)
Bjørn Enemark (Damhus)
Steen Bauers (Damhus)
Søren Bech Hansen (Øbro)
Nikolaj Skousen (Øbro)
Holger Lodahl (Øbro)
Svend K. Hove (Vestegnen)
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen havde desværre ikke nogen dirigent klar, så de fremmødte blev spurgt om der var nogen
som ønskede at være dirigent. Da der ikke var respons, blev løsningen at Sigfred Haubro (KSU's
formand) selv påtog sig hvervet
Peter Olsen(Referent) gennemgik de delegerede, af hvilke der var 14, som repræsenterede 10 af
KSU's 29 klubber. De var BMS(2), Øbro(3), Damhus(2), K41(1), Lyngby-Virum(1),
Posten(1), Seksløberen(1), Skakklubben Borgen(1), Tåstrup(1), Vestegnen(1).
2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Peter Olsen (Seksløberen), som valgtes enstemmigt.
3. Godkendelse af formandens beretning.
Beretningen var udsendt. Sigfred spurgte om der var nogen kommentarer fra forsamlingen.
Søren(Øbro) ville godt høre, om formanden havde nogle visioner for KSU. Sigfred fandt at
spørgsmålet var vanskeligt at besvare, men at KSU bestræber sig på at arrangere internationale
turneringer, optimere juniorarbejdet i hovedkredsen samt sørge for at holde hovedkredsen i gang.
Søren ønskede at KSU havde fokus på fremtiden og ikke bare på at holde hjulene igang. Derefter
fortalte Søren om Øbros egne visioner; Med en klub med egne lokaler og store udgifter forsøger
Øbro at skabe vækst for derigennem af finansiere klubben. Man opsøgte nye arrangementer hvor
fokus var, at de var attraktive for nye som gamle medlemmer af klubben. Søren så gerne at KSU i
højere grad støttede op om Øbros arrangementer. Nikolaj(Øbro) supplerede med at Øbro agter at
begynde en kursusrække for nye urotinerede skakspillere for derigennem at få nye medlemmer til
klubben.
Sigfred fandt at Øbro havde gang i rigtig mange spændende projekter og håbede at Øbro – i lighed
med KSU's øvrige klubber – ville bruge hovedkredsens hjemmeside mere til at fortælle om
projekterne.
Søren ville godt høre om hvordan holdturneringen udviklede sig, da han mente at mange klubber
havde svært ved at stille hold. Peter(Holdturneringsleder) fortalte, at der var status quo i år, men at

vi gennem de seneste 5 år kunne se et fald i antallet af tilmeldte hold. Sigfred supplerede med at
fortælle, at bestyrelsen overvejede at ændre juniorholdturneringen for at gøre den mere attraktiv for
klubberne og juniorerne. Søren mente at løsningen på holdturneringen måske var at lukke 4.
række(rækken for 4 mands hold), og at lave muligheder for holdskak over nettet.
Søren ville godt høre, om det lå fast at bestyrelsen arrangerede Politiken Cup. Sigfred fortalte at
KSU bruger mange eksterne folk, så det var ikke en tung arbejdsopgave for bestyrelsen.
Herefter havde vi en længere diskussion om Skakbladets berettigelse i DSU regi. Flere at de
delegerede gav udtryk for, at DSU brugte alt for mange kontigentkroner på skakbladet og
Holger(Øbro) mente at DSU burde lave en PDF-løsning fremfor det nuværende blad. Sigfred slog
dog fast, at selvom vi pt virker økonomisk pressede, så har vi et billigt kontingent i forhold til andre
sportsgrene.
Leif(Borgen) var utilfreds med at KSU's hjemmeside ikke var opdateret med de seneste års
regnskaber og at mødet ikke var indkaldt ordentligt. Derudover fandt Leif at der var for mange døde
links på klubbernes webside på KSU-siden. Sigfred beklagede at han ikke var klar over, at der også
skulle sendes mails ud til klubberne med indkaldelsen til delegeretmødet, og at regnskabet for 2009
ville komme på hjemmesiden når det var revideret. Dog var der pt problemer med hjemmesiden, da
man endnu ikke have lavet en ny aftale med webmasteren. Peter regnede med at bestyrelsen ville
gennemgå klubbernes webside op KSU-siden og kontakte de klubber som havde døde links og
manglede almindelig opdatering.
Herefter blev formandens beretning sat til afstemning og alle stemte for.
4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår.
Torben(Kasserer) gennemgik regnskabet. Han forklarede at evt. uklarheder sandsynligvis skyldtes
at det oprindeligt slet ikke var meningen at han skulle have lavet regnskabet, men at han overtog det
fra den forrige kasserer for 2 måneder siden.
Søren ville godt høre hvad ”Lokaleleje K41” dækkede over i regnskabet. Sigfred fortalte at det
dækkede over den lejeaftale vi har med K41 hvor vi bla kan bruge lokalerne til senior- og
dagsturneringerne om mandagen. Søren mente at en lejeaftale om lokaler til turneringsbrug skulle i
frit udbud, så fx Øbro også kunne byde op aftalerne om lokaleleje og depotaftalen. Sigfred fortalte
herefter om hvordan aftalerne fungerede og at bestyrelsen var overbevist om, at man havde fået den
bedst mulige aftale om depoter og lokaler til vores turneringer som var muligt, og at
transportmulighederne og de gode lokaleforhold var stærke argumenter for at anvende K41's
lokaler. Søren fandt det ikke tilfredsstillende og ønskede at alle klubber som kunne tilbyde KSU
lokaleforhold fik mulighed for at byde på turneringerne og depotet.
Torben nævnte herefter at revisorerne havde følgende bemærkning til regnskabet:
”Som følge af skift af kasserer har revisionen udelukkende omfattet kontrol af balanceposterne og
ikke resultatopgørelsen. Revisionen har konstateret, at beholdningerne er tilstede”.
Han beklagede revisorernes bemærkning til regnskabet.
Bjørn(Revisor) fortalte at pengene ganske rigtigt var til stede og at resultatopgørelsen var godkendt.
Men at han fandt det stærkt kritisabelt at der ikke var overensstemmelse mellem bilag og konti.
Bjørn mente at han som revisor kunne godkende balancen i regnskabet men ikke kunne godkende
konteringen.

Leif mente ikke vi kunne godkende et regnskab som revisoren ikke kunne godkende.
Holger Efterlyste en værdi af ”Bræt, brikker og ure” i Aktivballancen. Sigfred mente, at det ville
give KSU en fiktiv formue, og at man derfor havde valgt at afskrive værdien med det samme.
Torben sagde, at man godt kunne afskrive materialerne på begge måder.
Søren ville vide, om ikke afskrivningsmetoden dækkede over, at man indirekte støttede Politiken
Cup. Sigfred fortale at KSU's materialer bliver udlånt til forskellige turneringer, men at de dog
hovedsagligt er indkøbt til brug ved PolitikenCup. Fremover mente han, at vi godt kunne fremlægge
separate regnskaber for PolitikenCup, så pengene mellem KSU og PolitikenCup var adskilt.
Leif ville godt høre hvad der var gået galt, da han selv tidligere havde været kasserer i KSU og da
havde man lavet separate regnskaber.
Søren ville herefter høre om man havde et revideret PolitikenCup 2009 regnskab. Sigfred sagde, at
det havde man ikke, det var en del af KSUregnskabet.
Søren henstillede til, at man slet ikke brugte kontigentmidler fra KSU til PolitikenCup, men at
kontingentmidlerne blev brug til klubarbejde. Sigfred slog fast, at der fremover ville være adskilte
linier mellem de to regnskaber, så der ikke var tvivl om hvad pengene blev brugt til. Søren ville
herefter godt have at delegeretmødet tog stilling til om der skulle bruges kontingentmidler til
PolitikenCup.
Torben sagde, at han godt fremover kan lave bedre og mere detaljerede regnskaber, men at det efter
hans bedste overbevisning ikke kunne betale sig i år. Han havde overtaget regnskabet for 2 måneder
siden og der var 600 bilag han ikke umiddelbart kunne sætte sammen med kontoudtræk. Det ville
være et kæmpearbejde at bogføre alle bilagene, og han havde derfor koncentreret sig om de store
linier. Han kunne garantere at pengene i KSU var til stede på kontiene, men ikke hvordan
pengestrømmen havde været i løbet af året.
Holger kunne godt se problemet for bestyrelsen med årets regnskab, og han mente vi skulle
godkende regnskabet, da bestyrelsen fremover ville lave en anden og bedre regnskabspraksis.
Afstemning
For regnskabet: 10 stemmer
Imod regnskabet: 1 stemme (Leif Jensen, Borgen)
Blanke: 3 stemmer (Søren Bech og Nikolaj Skousen fra Øbro og Bjørn Enemark fra Damhus
Regnskabet godkendt
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
Torben fortalte at han ikke havde været klar over at der skulle fremlægges et budget på
delegeretmødet, og godt ville vente med at have et udkast klar til han havde talt med bestyrelsen.
Han mente dog at budgettet ville ramme et rundt 0 med uændret kontingent.
6. Indkomne forslag.
Damhus havde indsendt et forslag,
”Holdturneringens fællesafslutning på en lørdag ændres til afslutning på en almindelig
hverdagsaften subsidiært åbnes der mulighed for, at enkelte hold, der måtte ønske det, kan afvikle 7.
runde på en hverdagsaften”.

Sigfred fortalte om fordelene ved fællesafslutningen, hvor mange hilser på skakspillere de ellers
ikke har set hele året. Nikolaj fortalte om de meget spændende fællesafslutninger der blev
arrangeret på Island.
Søren mente vi skulle lytte til de små klubber. Hvis de har et problem med fællesafslutningen skulle
vi tage problemet seriøst. Jan Mose suplerede med, at han mente vi skulle forsøge at arrangere
holdturneringen, så Damhus evt kunne spille sidste runde på en hverdag.
Egon(Posten) fortalte at det ikke kun var Damhus som havde problem med sidste runde, men at
hans egen klub også havde problemer pga lørdagsarbejde.
Peter lovede at han som holdturneringsleder ville kigge positivt på dispensationsansøgninger fra
klubber som har et reelt problem ved afviklingen af den sidste runde, men at han samtidig var stor
tilhænger af fællesafslutningen med over 300 deltagere.
Afstemning
For forslaget: Bjørn Enemark og Steen Bauers, Damhus og Egon Madsen, Posten, 3 stemmer
Blanke: Leif Jensen, Borgen 1 stemme
Imod forslaget: resten af de delegerede, 10 stemmer
Forslag fra bestyrelsen til ændring af KSU's love:
§2. medlemmer ”6.Depositum. Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse”
Foreslås ændret til:
§2 medlemmer ”6 oprettelsesudgifter. Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse”
Sigfred nævnte at forslaget fra bestyrelsen ikke var stillet rettidigt, så hvis der var nogle i
forsamlingen som ønskede det kunne vi godt trække forslaget og vente med at stille det til næste års
delegeretmøde.
Peter fortalte at baggrunden for forslaget var, at praksis de sidste mange år i KSU var, at det var en
oprettelsesudgift, og at man ikke gav klubber som lukkede deres depositum tilbage. At det
nuværende beløbsstørrelse dækkede over udgifter til KSUhjemmeside, til opdateringer af klubdata
og til udgifter i forbindelse med lukning af klubberne.
Søren(Øbro) ønskede at der ikke var en regning til nystartede klubber, og han ønskede istedet at det
blev gratis at oprette en ny klub.
På baggrund af, at forslaget ikke var stillet rettidigt fandt forsamlingen, at det var bedre lave
følgende tilføjelse til forslaget;
”Hvis der kommer indsigelser mod forslaget fra en KSU klub indenfor 14 dage efter referatets
offentliggørelse på ksu's hjemmeside så trækkes forslaget, og kan istedet blive stillet på næste års
delegeretmøde”
Til afstemning:
For forslaget: Alle stemmeberettigede.
7. Fastsættelse af kontingent til KSU.
Søren nævnte, at man ikke nødvendigvis behøver at sætte kontingentet op eller lade det være status
quo, men at man burde gå alle posterne igennem og evt sætte kontingentet ned.
Torben sagde, at med en fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau, burde vi kunne klare os

med et uændret budget(og dermed samme kontingent)
Kontingentet blev fastsat uændret, dvs. 40 kr./32 kr./25 kr. i kvartalet for hhv. seniorer /
juniorer+pensionister / børn.
Alle stemte for.
8. Valg af formand.
Sigfred Haubro (BMS) genvalgtes enstemmigt.
9. Valg af kasserer.
Torben Vang-Larsen (BMS) genvalgtes enstemmigt.
10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende valgtes enstemmigt:
Jan Petersen (Lyngby-Virum) (genvalg).
Jan Mose Nielsen (Taastrup) (genvalg).
Peter E. Olsen (Seksløberen) (genvalg).
Poul Munk (BMS) (genvalg).
Holger Lodahl (Øbro) (nyvalg)
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer: Leif Jensen (Borgen) (nyvalg) og Niels Erik Andersen (Brønshøj) (genvalg)
(fraværende).
Revisorsuppleant: Gerner Carlsson (Frederiksberg) (fraværende).
Alle valg var enstemmige.
12. Valg af turneringskomite for klubholdturneringen.
Niels Erik Andersen (Brønshøj), Gerner Carlsson (Frederiksberg) og Jesper Pedersen (Vestegnen).
Alle var fraværende men blev valgt enstemmigt.
13. Eventuelt.
Søren fortalte om Øbro's 75 års fødselsdag til næste år. Klubben regner med at afholde en
international turnering, og ville godt høre hvad støtten fra KSU er.
Sigfred fortalte at vi pt giver 10.000 til GM turneringer og 5.000 til IM turneringer.
Søren ville herefter godt høre om var andre turneringer til næste år vi regnede med søgte om støtte.
Sigfred havde ikke hørt om nogle endnu.
Peter fortalte, at han regnede med at bestyrelsen ville arrangere et turneringslederkursus i
København. Sandsynligvis lavet over en enkelt weekend. Han ville godt høre om der var interesse
fra klubberne til sådan et kursus. Søren fandt det meget spændende og Jan Mose og Mogens(K41)
mente at der var medlemmer i Tåstrup og K41 som ville deltage på sådan et weekendkursus.
Sigfred håbede at vi fik gjort mere ud af ksu's hjemmeside, og at han meget gerne så input fra
klubberne til hvordan vi får gjort den mere spændende.
Søren efterlyste idéer til hvordan man får klubmedlemmerne til at komme på klubaftenerne. Han
ville godt høre om folks erfaringer med turneringer hvor man ikke nødvendigvis skal deltage i hver
runde med kan melde sig til 15 minutter før rundestart. Jan Mose fortalte at den turneringsform
brugte de bla i Tåstrup med rimelig succes.

Leif var interesseret i, om FU/HB har besluttet sig til hvem de skal støtte ved det kommende
præsidentvalg i FIDE. Sigfred fortalte at det ville blive Karpov selvom man ikke havde de store
forventninger til ham.
Herefter sluttede mødet.

Sigfred Haubro
Dirigent

Peter Olsen
referent (24.09.2010)

