KSU Delegeret møde, referat
Mødetidspunkt: 23/9 2011 kl. 19:30 i K41s lokaler.
Til stede: BMS, Borgen, Brøndbyerne, Brønshøj, Damhus, Ishøj, Vestegnen, K41, LVS, Odysseus,
Seksløberen, Taastrup, Valby og Øbro. Ialt 14 klubber som repræsensenterede 19 stemmer.
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent. Sigfred Haubro blev valgt til ordstyrer.
Valg af referent. Holger Lodahl blev valgt som referent.
Mødet indledtes med at mindes medlemmer, der afgået ved døden siden sidst.
Formandens beretning er sendt ud til alle klubformænd inden mødet, beretningen blev
enstemmigt vedtaget.
Under dette punkt blev drøftet KSUs hjemmeside – hvad er visionen med den?
Hjemmesiden har haltet i de sidste 1-2 år, hvad vil gerne vise frem, det er gamle nyheder?
Bestyrelsen opfordrede klubberne til at maile nyheder til bestyrelsen, så vil de blive lagt på
hjemmesiden. Der er fundet en ny webmaster, Jacob Pallesen. Det er dyrt at lave en ny
hjemmeside med rating beregning, tilmeldingsfunktioner osv. Bestyrelsen har forhørt sig hos
et prof-firma, men de meldte aldrig tilbage.
DSU har planer om at lave en helt ny hjemmeside, men FU er måske tøvende med at tilbyde
hovedkredsene en gratis hjemmeside i deres regi.
Øbro foreslår at man arbejder for en samlet DSU løsning, det må være det billigste.
Sigfred: øvrige HB-medlemmer forventes at være imod.
Tilbage til spørgsmålet om hvad hjemmesiden skal indeholde, så blev funktioner som
kalender, rating beregning og specielt holdskak oversigten rost til skyerne.
Forsamlingen opfordrede til at fjerne døde links på hjemmesiden, de skæmmer.
5) Regnskab og budget ligger på hjemmesiden. Kasserer Torben Vang-Larsen præsenterede
regnskabet og budgettet. Der var en tilkendegivelse af ros til bestyrelsen for mådehold!
Budget og regnskab blev vedtaget – enstemmigt. Bestyrelsen ønsker frem for en
kontingentnedsættelse at støtte flere aktiviteter, f.eks. er det nu gratis at låne KSUs
materialer!
Forsamlingen kom med ideer som Simultan i Tivoli. Bestyrelsen mener ikke at være i stand
til at være drivkraft uden klubbernes deltagelse. Forsamlingen kunne så i stedet ønske sig en
guide i støttemuligheder.
6) Indkomne forslag.
Holdturnering – fællesafslutning lørdag ændres til hverdags afslutning, Damhus’ forslag. 16
stemte imod, 1 for. Forslaget nedstemt for 3. år i træk. Peter gjorde opmærksom på at man
kan ansøge om, at afvikle sidste runde forinden og på en hverdag, så vil han forsøge om det
kan lade sig gøre.
Holdturnering – annullering af et holds samlede resultater p.g.a. udeblivelse. Bestyrelsen og
forsamlingen var delte imellem a) at lade holdturneringslederen træffe den mest
hensigtsmæssige løsning, og b) at have en fast og ubøjelig regel at rette sig efter. Da
forslaget i princippet ikke kan vedtages delegeret forsamlingen, idet reglerne fastsættes af
bestyrelsen, blev der ikke afstemt om dette forslag.
7) Fusion 1., 2. og 8. Hovedkreds.
I DSU regi er der formuleret og arbejdet med en vision, hvor DSU består af færre
hovedkredse.
KSU har taget handsken op og haft 2-3 møder med hhv. 2. og 8. hovedkreds. 2. hovedkreds
er holdningsmæssigt for langt fra os, hvorimod 8. hovedkreds deler flere af vore ideer og
visioner.

Poul Munk redegjorde for de fordele en fusion kunne give:
- Kun brug for én kasserer, kun én formand, én hjemmeside etc.
- Der skal nok 2 til at køre holdturneringen, da det vil kræve lidt mere koordinering for at
sikre at der ikke skal køres mere.
- Større junior arrangementer – der er allerede et samarbejde på junior fronten
- Foredragsbank
Bestyrelsen forklarede at der skal en ekstraordinær generalforsamling til, for at vedtage en
fusion. På bestyrelsens spørgsmål til forsamlingen, ”skal vi fortsætte fusions initiativet?” –
var den generelle holdning at det skal bestyrelsen.
Altså fortsætter tilnærmelserne til 8. hovedkreds.
8) Fastsættelse af kontingent – det fortsætter uændret
9) Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og suppleanter: alle genopstillede og alle
blev valgt uden modkandidater.
10) Evt.
- Husk ændret betænkningstid i divisionsturneringen – kræver elektroniske ure.
- Hvis man er A-medlem i en KSU-klub, kan man spille holdskak og samtidig spille
holdskak i en anden klub udenfor KSU.
- K41 ønskede at høre forsamlingens mening om, at enkeltmedlemmer kan deltage i EMT
uden at være med til at betale for materialer, husleje m.v. Der var nok en forståelse for at
dette ikke var helt rimeligt, men at det p.t. ikke har et omfang hvor der bliver tænkt i
dette. Så p.t. er der ikke stemning for forskelsbehandling.
- Send venligst klubblad til Sigfred og Peter – a.h.t. KSU kan følge med i hvad der sker og
hvem, der tager initiativ til hvad.
- Junior holdskakken afholdes over en weekend. Juniorerne kan derfor også godt deltage
på et ”normalt” hold og samtidig spille med i junior turneringen.
- Øbro: vi afholder et jubilæums arrangement på dagen for klubbens stiftelse for 75 år
siden, hvor alle er velkomne. Se invitation på KSUs hjemmeside. Endvidere holder Øbro
jubilæums turnering i uge 42.
- Øbro: man kan leje klubbens lokaler til skak arrangementer – også i weekenden.

