Referat Delegeretmøde Københavns Skak Union (KSU) den 20. September kl. 19:30
i K41s lokaler.
Fremmødte:
BMS:
Brønshøj:
Frederiksberg:
K41:
Posten:
Seksløberen: 1
Vestegnen:
ØBRO:
Caissa:
Gladsaxe:
Ishøj:
Valby:

2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2

1) Valg af dirigent: Sigfred Haubro
2) Valg af referent: Holger Lodahl
Mødet blev indledt med et minuts stilhed for afdøde medlemmer (Jan Petersen, Jens Haagen
Hansen og Mogens Poulsen)
3) Formandens beretning. Da beretningen er sendt ud til alle klubber inden mødet, gengives
den ikke i dette referat. Sigfred gennemgik beretningen på mødet, og der var mulighed for at
spørge ind til indholdet. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Et par korte punkter fra beretningen:
• Ingen klub-betaling for deltagelse i holdskak. Præmierne bliver tilsvarende mindre.
• Fusion med 8. Hovedkreds blev ikke til noget. DSU vil ikke blande sig og ser helst at
hovedkredsene selv finder ud af det (fusion).
4) Godkendelse af regnskab for 2012. Regnskabet blev delt ud og gennemgået af kasseren,
Torben Vang-Larsen og godkendt af forsamlingen. Der blev spurgt til økonomien i
dagturneringen. Turneringen løber rundt uden over- eller underskud, men er i øvrigt en stor
succes med mange deltagere.
5) Budgettet blev ligeledes delt ud, gennemgået og godkendt.
6) Kontingent – uændret.
7) Valg til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer genopstillede og blev valgt. Herudover blev
Alex Hansen (Valby) valgt til bestyrelsen, der hermed har følgende sammensætning: Sigfred
Haubro, Alex Hansen, Torben Vang-Larsen, Peter Olsen, Holger Lodahl, Poul Munk.
8) Revisorer og revisor suppleanter stillede op til genvalg og blev valgt. Ligeledes
turneringskomiteen.
9) Evt.
•Caissa: kunne KSU ikke påvirke udtagelser til junior landsholdet. Det er næsten kun
jyder. Svar fra formanden: det er suverænt landstræneren, der udtager
juniorlandsholdet.
•Blindes Skakklub mangler en turneringsleder
•Regel om maksimum 10 holdkampe på en sæson bortfalder.

Københavns Skak Union
Generalforsamling den 20. september 2013

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.
Vi vil gerne starte med at mindes mangeårigt bestyrelsesmedlem Jan Petersen, der gik bort i juni
måned. Jan var i hele sin bestyrelsesperiode en stor arbejdskraft. Jan nåede at besidde mange poster
i sine mange år i bestyrelsen. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og seniorleder. Det var
specielt som seniorleder, at Jan fik mange klap på skulderen. Jan opfandt dagsturneringen for
seniorer, som har været en stor succes fra starten af. Det var Jans turnering. Vi kommer til at savne
Jan.
Efter en meget spændende afslutning på verdensmesterskabet for seniorer i Grækenland lykkedes
det Jens Kristiansen fra BMS at blive verdensmester for seniorer 2012. Resultatet er naturligvis helt
fantastisk og kom i hus efter flot spil gennem samtlige 11 runder. Udover titlen som verdensmester
bevirker resultatet også at Jens er blevet udnævnt til stormester.
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. Jan Timman har i det
seneste nummer af New In Chess omtalt Politiken Cup i meget positive vendinger. Vi tvivler
på om 2014 udgaven bliver med ligeså mange deltager. På grund af OL i Tromsø må vi
rykke turneringen en uge frem, hvilket betyder, at vi kommer til at ligge meget tæt på det
norske og svenske mesterskab. Lad os se. Måske ser vi spøgelser.

-

Fusionsplanerne med 8. HK er helt skrinlagt. Vi manglede dynamik og oprigtig interesse fra
8. HKs side. Nogle af de bærende kræfter i 8. HK valgte desværre at trække sig fra deres
bestyrelsesposter. Alt i alt betragtede vi risikoen for at side tilbage med en ekstra hovedkreds
uden, at der fulgte reel arbejdskraft med. Måske kan fusionsplanerne tages op igen en gang i
fremtiden, da vi stadig mener, at det kunne være en fordel for skakken på Sjælland.

-

Trods de skrinlagte fusionsplaner har de sjællandske hovedkredse fortsat et godt samarbejde
på flere fronter, bl.a. juniorholdturneringen med deltagere fra hele Sjælland, men også den
fælles pokalkvalifikation i 1 og 8 Hovedkreds. Bestyrelserne i 1 Hovedkreds og 8
Hovedkreds ønsker at fastholde og udbygge samarbejdet mellem de sjællandske
hovedkredse.

-

Vi har fået KSU nyt på KSU’s hjemmesiden, så man kan følge KSU’s historie. Lars Zwisler
har lavet et stort stykke arbejde med at indscanne alle dokumenterne. Et stort tak til Lars for

et omfattende stykke arbejde. Lars har en stor interesse i gamle klubblade m.m. og har
allerede indscannet klubblade fra flere Københavnske klubber.
-

Vi savner dog lidt flere indlæg fra klubberne til vores hjemmeside. Turneringsresumer,
skakarrangementer mv. Det behøver ikke at være store indlæg. Bare et par linjer. Det er en
opfordring 

-

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

-

DSU har præsenteret et nyt kartoteks- og turneringssystem. Det giver stadig lidt
udfordringer, men det er småting, der nok skal komme på plads.

-

DSU havde fremlagt en skitse til en ny holdturnering, men den blev skudt ny på HB mødet i
Påsken.

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 skrinlagt.
Efter fusionen er skrinlagt 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:
- Politiken Cup 2013
- Copenhagen Chess Festival
- DM for seniorer 2013
- Copenhagen Chess Challenge

-

Brønshøj 1GM og 3 IM ( i efterårsferien 2012 )
KM i lynskak ( foregår i ØBRO 28/9 )
KM 2013 er i ØBRO Nytår
ØBRO Nytår
KSU dagturnering
KSU Ungdom/Junior Elite træningssamling

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 Jacob Vang Glud, Philidor ( Politiken Cup )
IM norm til David Bekker-Jensen, Philidor ( CCC )
IM norm til Martin Haubro, BMS Skak ( CCC )
Philidor Pokalmester
Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj, vinder kandidatklassen ved DM
Jens Kristiansen vandt NM for Seniorer på Bornholm

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 )
Junior Elitetræning

Ved U-DM fik følgende KSU spillere medaljer:
U08:
1. Silas Høyrup, Caissa, 4½ point
2. Tobias Brødsgaard, Caissa, 4 point
U10:
2. Andreas Skovgaard, Nørrebro, 6 point
U12:
2. Nicolai Kistrup, BMS, 5 point

Holdturnering
Holdturneringen i KSU gav følgende resultater:
Vinder af Mesterrækken: Philidor
Vindere af 1. række: Lyngby-Virum 1 og Nørrebro 2
Vindere af 2. række: Nørrebro 4 og Tårnby 1
Vinder af 3. række: Hvidovre 2
Vinder af 4. række: Gladsaxe 2
Vinder af juniorholdturneringen: BMS Tigers 1
Holdturneringen bestod i 2012-13 af 46 8mandshold, 4 4-mandshold samt 14 hold tilmeldt i vores
nyoprettede juniorrække. Nogenlunde status quo.
Pokalturnering
Vores pokalkvalifikationsstævne blev afholdt i et samarbejde med skakforeningen ØBRO.
Pokalstævnet var fælles for 1.- og 8. HK, og følgende KSU hold gik videre til finalestævnet i
Odense:
Eliterækken: Philidor og Brønshøj
Bredderækken: Brønshøj og Nørrebro
Økonomi
Årets underskud blev på -7.545,57 kr. er mere end forventet. Det er der flere grunde til, den største
grund er at der blev afholdt et rekord stort antal internationale turneringer.

