Københavns Skak Union
Generalforsamling den 21. september 2012
Bestyrelsens beretning
Fremmødte:
BMS Skakklub – 3
Skakklubben Borgen – 2
Brøndby Skakklub – 1
Brønshøj Skakforening – 3
Frederiksberg Skakforening – 3
K41 – 2
Posten – 1
Seksløberen – 1
Taastrup – 1
Vestegnen – 1
ØBRO – 2
1) valg af dirigent: Sigfred Haubro
2) Valg af referent: Holger Lodahl
3) Formandens beretning. Formandens beretning har været fremsendt via mail til klubberne
inden mødet. Sigfred gennemgik kort beretningen. Der var ingen bemærkninger til
beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.
4) Regnskabet for 2011 blev delt ud på mødet og gennemgået af kasserer Torben Vang. Ud
over ros til bestyrelsen og kassereren i særdeleshed var der ingen bemærkninger til
regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget.
5) Status over 2012 regnskabet. Grundet et mindre underskud fra Politiken cup og flere
internationale turneringer, forventes regnskabet at ende på enten et nul eller et lille
underskud.
6) Indkomne forslag. Da der ikke var modtaget nogen forslag, gik forsamlingen hurtigt videre
til næste punkt.
7) Fusion imellem 1. og 8. Hovedkreds. Uddrag af hvad der blev sagt:
a. Vi er gået i stå. Bestyrelsen i 8. HK har 3 medlemmer. Vi undrer os over, at vi ikke
nærmer os hinanden. Processen er på standby.
b. Frode: hvad skal vi lave? Én stor holdturnering?
c. En fusion vil kun kræve én kasserer, én kartoteksfører. Der bliver frigivet
ledelseskræfter til eksempelvis to junior trænere eller koordinatorer.
d. En diskussion om holdturneringen. Afstand og kørsel vil blive afgørende for, om man
kan stemme for en fusion.
e. Frode: er vi ikke forpligtet til at støtte 8. HK, det er vel ikke nok at vi klarer os, der
skal også være skak i 8. HK.
f. Poul: min personlige vision var at slå to stærke bestyrelser sammen til en. Men nu er
billedet knap så lige.
g. Hvis det bliver til noget, så bliver det indenfor et år.
h. Bestyrelsen blev bedt om at lave en skitse over holdturneringen i tilfælde af en fusion.
Ellers vil man ikke kunne tage stilling til konsekvenserne. Endvidere blev
bestyrelsen opfordret til at være åben om processen og diskussioner i det videre
forløb.
8) Kontingentet blev fastsat til at være uændret.

9) Valg. Formand, kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Jan Mose,
revisor og revisor suppleant samt turnerings komite stillede op til genvalg. Forsamlingen
stemte for de opstillede. Der var applaus til Jan Mose, for hans indsats.
10) Evt.
a. Leif: super senior turnering.
b. Ideer om afslutning af holdskak turneringen?
b.i. F.eks. kunne man droppe pengepræmierne og tilmeldingsgebyret, det ville
lette det for kassererne.
b.ii. Pengepræmierne kunne erstattes af blomster, pokaler eller vinflasker som
afslutning på fælles arrangementet.

Den Udsendte beretning om 2011-12
Københavns Skak Union
Generalforsamling den 21. september 2012
Bestyrelsens beretning
Her forelægger bestyrelsens beretning for året der er gået siden generalforsamlingen i fjor.
Beretningen indeholder primært de væsentligste områder og begivenheder som har fyldt mest i året
der er gået.
Beretningen vil blive gennemgået på årets generalforsamling og der vil blive lejlighed til at stille
spørgsmål inden beretningen sendes til godkendelse.
Bestyrelsens arbejde
En god sammensætning i bestyrelsen sikre et fortsat højt aktivitets- og arbejdsniveau. Udover den
almindelig daglige drift har følgende opgaver fyldt mest:
-

Politiken Cup er hvert år en stor og tidskrævende arbejdsopgave, både før, under og efter
turneringen, men det er absolut det hele værd. Det er flagskibet i Danmark med 300
deltagere og en turnering som vi fremtiden stadig vil prioritere højt.

-

Der er blevet lagt forholdsvis mange timer i fusionsarbejdet med 8. HK. Det har desværre
ikke gået i den retning som vi havde håbet på og fusions arbejdet er pt. sat på standby,.
Fusionen behandles som et særskilt punkt på generalforsamlingens generalforsamling.

-

”Lagerarbejde” er der blevet brugt mange timer på. Vores lokale til opbevaring af materialer
har været udsat for vandskade, hvorfor vi måtte tømme lokalet og finde andet velegnet
opbevaringslokale. Det lykkedes, men det det har betydet mange timers arbejde med at flytte
materialer frem og tilbage.

-

Vi hjalp til med at arrangere Junior DM 2012 i Allerød.

-

DSU-livebrætter har vi transporteret rundt til skakarrangementer, der gerne vil sende liveskak.

Bestyrelsens visioner
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at fusionsplanerne med 8. HK har fyldt rigtigt meget i
fremtidsvisionerne for KSU. Fusionen skulle bære KSU ind i en styrket og endnu mere aktiv
fremtid. Vi har troet på og tror stadig på, at en fusion er det rigtige for begge hovedkredse, men
desværre er planerne indtil videre sat på standby.
Efter fusionen er sat på standby har vi måtte revidere vores visioner for fremtiden. Vi var indstillet
på at bruge mange timer på fusionen, men de timer vil nu blive brugt på at styrke og videreudvikle
aktivitetsniveauet i KSU.
Udfordringer
Hvad bringer fremtiden? Vil DSU ”trække streger” til nye hovedkredse? Kan KSU bevare et stabilt
medlemstal? Bringer fremtiden flere sammenlægninger af klubber? Hvordan holder vi fast i det
gode aktivitetsniveau? Hvordan fastholder vi ildsjælene, så de ikke brænder ud? Hvordan holder vi
gang i juniortilgangen?
Ja, der venter mange spændende opgaver og udfordringer som bestyrelsen vil arbejde målrettet
med.
Turneringer og begivenheder
Aktivitetsniveauet i KSU er meget højt specielt antallet af turneringer er imponerede højt. Et stort
tak og et ligeså stort klap på skulderen fra KSU til alle de klubber, der yder et fremragende stykke
arbejde med afholdes af diverse turneringer og begivenheder. Det er svært at nævne enkelte
arrangementer i mængden, men vi vil dog nævne følgende:
- SM for juniorer
- Politiken Cup
- Hurtigskak DM for seniorer
- Copenhagen Chess Challenge
- Brønshøj GM
- Brønshøj 1GM og 3 IM ( i efterårsferien )
- BMS IM
- KM i lyn
- KM
- Øbro Nytår

-

KSU dagturnering

KSU støtter meget gerne skak arrangementer som er lidt ”anderledes” i forhold til de mere kendte
almindelig koordinerede turneringer.
Resultater
Der har været mange gode resultater. Specielt vil vi gerne nævne:
-

GM norm til Nikolaj Mikkelsen, Philidor
IM norm til Jacob Carstensen, Brønshøj
BMS juniorer blev Pokalmester
Philidor Pokalmester
Dara Akdag, BMS, vinder kandidatklassen ved DM
KM 2011 Nikolaj Mikkelsen, BMS
KM 2012 Helgi Dam Ziska, Philidor

Juniorarbejde
Juniorarbejdet er stadig en vigtig grundsten i vores arbejde og det er en arbejdsopgave, der skal
fylde meget. Vi ved godt, at juniorarbejde er en stor og krævende opgave i klubberne, men vi håber
at flere klubber vil hoppe med på vognen og tilbyde skakundervisning til juniorer i nærområdet.
KSU og de store juniorklubber vil gerne øse ud af deres erfaring, hvis nogle klubber skulle få lyst til
at starte en juniorafdeling op.
Tilbuddene til de unge poder er store:
-

Gennemgående Junior Grand Prix turnering
Sjællandsmesterskab
Københavnsmesterskab
Juniorholdturnering i samarbejde med 2. og 8. HK (Kæmpesucces )
Hold DM på Tjele
Juniortræning på alle niveauer

Holdturnering
Holdturneringen i KSU gav følgende resultater:
Vinder af Mesterrækken: BMS 2
Vindere af 1. række: Philidor og Vestegnen
Vindere af 2. række: Damhus 2 og Hvidovre
Vinder af 3. række: Øbro 4
Vinder af 4. række: Damhus 4
Vinder af juniorholdturneringen: BMS Tigers 1
Holdturneringen bestod i 2011-12 af 47 8mandshold, 6 4-mandshold samt 13 hold tilmeldt i vores
nyoprettede juniorrække. Nogenlunde status quo for 8- og 4-mandsholdene, men for juniorrækken
var det en flot fremgang i forhold til de 5-6 juniorhold der havde deltaget de foregående år. Grunden

til succesen for juniorholdturneringen skyldes, at vi har omlagt turneringen så den fremover afvikles
i weekenden samt at vi har indbudt hold fra 2.- og 8. HK.
Håbet for den kommende holdsæson er, at bevare samme antal hold i ”voksen” grupperne samt at
øge antallet af deltagende hold i juniorholdturneringen. Der er stadig juniorafdelinger som ikke
deltager i turneringen, og det synes vi er en skam.
Pokalturnering
Vores pokalkvalifikationsstævne har de forrige 4-5 år været afholdt i et samarbejde med
skakforeningen ØBRO. Desværre havde ØBRO en vandskade der skulle udbedres i april-juni, så i
stedet blev pokalstævnet afviklet i Tapeten i Ballerup. Pokalstævnet var fælles for 1.- og 8. HK, og
følgende ksu hold gik videre til finalestævnet i Odense:
Eliterækken: Philidor og Brønshøj
Bredderækken: Valby og AS04
Finalestævnet resulterede ikke overraskende i, at Philidor vandt Eliterækken mens Brønshøj blev nr.
5, først og fremmest i kraft af Nikolaj Palm på 4. bræt som scorede 6/6!. I Bredderækken blev
AS04 nr. 3 og Valby nr. 7.
I seniorrækken hvor der var fri tilmelding endte Brønshøj igen på en 5. plads mens et hold
sammensat af spillere fra forskellige klubber (Bjørn Brinck-Claussen, Jørgen Hvenekilde, Arne
Bjørn Jørgensen og Lars Hyldkrog) endte på en flot 2. plads.
Juniorrækken, ligeledes med fri tilmelding, gav ikke overraskende sejr til BMS, hvor både Martin
Haubro og Jon Capion scorede maksimumpoint.

Økonomi
Årets overskud på 40.464 kr. er mere end forventet. Det er der flere grunde til, der blev ingen GM
turnering i forbindelse med Øbro blev 75 år. Derudover fik vi 2.500 kr. for leje af materiel, vi fik
ikke afholdt en juniordag selvom vi prøvede og der var for ca. 5.000 kr. regninger som ikke kom
med i 2011 regnskabet men som optræder i 2012 regnskabet. 2012 regnskabet forventes at løbe
rundt.

