KSU Delegeretmøde
blev afholdt fredag den 19. September 2014 kl. 1930 på adressen, Mellemtoftevej 11, 2500 Valby.
Tilstede var: Sigfred Haubro (BMS), Peter Olsen (Seksløberen), Poul Munk (BMS), Torben VangLarsen (BMS), Alex Mehr Hansen (Valby), Holger Lodahl (Øbro), Claus Osen (Odysseus), Jacob
Carstensen (Brønshøj), Jan Bauner (K41), Mogens Bengtson (K41) og Peter Stuhr (K41), Svend
Hove (Vestegnen), Frode B. Nielsen (Frederiksberg) og Mogens Hansen (Ishøj).
Dagsorden var:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af formandens beretning
4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent til KSU
8. Valg af formand
9. Valg af kasserer
10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
13. Eventuelt
Referat:
1 +2)
Holger blev valgt som dirigent, og Alex som referent.
3)
Sigfred fremlagde beretning, og denne blev enstemmigt vedtaget.
4)
Torben fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på godt 25.000,- kr.
Frode ønskede fremadrettet en specificering af udgifterne til turneringstilskud, hvilket
Torben syntes var en god ide som han fremover vil tage med i regnskabet.
5) Intet separat budget fremlagt, da det stort kun er Turneringstilskudet som varierer fra år til år.
6) Ingen indkomne forslag.
7) Torben foreslog uændret kontigent, dette blev enstemmigt vedtaget.
8)
Sigfred genvalgt.
9) Torebn genvalgt.
10)
Poul, Peter, Holger og Alex blev alle genvalgt.

11)
Niels Erik Andersen og Leif Haugaard blev begge genvalgt som revisorer, og
Rune E. Andersen blev valgt som revisorsuppleant.
12) Claus Olsen, Niels Erik Andersen og Søren Møller Hansen blev valgt.
Eventuelt)
Frode spurgte til status vedrørende en mulig sammenlægning med 8. hovedkreds.
Sigfred og Peter orienterede om at der ikke er nogen umiddelbare planer om sammenlægning med
8. hovedkreds.
Frode spurgte til fortolkningen af den nye regel om mobiltelefoner, og mente at der forinden
vedtagelsen i DSU burde ha været en høringsperiode.
Peter svarede at ”taskelignende genstand” vil være tilladt, men at reglen i øvrigt skal overholdes.
Sigfred efterlyste kandidater til Initiativpræmier og hædertegn.
Indstillinger til disse, samt begrundelse for indstilling,kan sendes skriftligt til KSU´s bestyrelsen.
Holger spurgte til status i Dansk Skaksalg, og Sigfred svarede at skaksalget pt. drives af FU (Rene)
og kører godt.
Mogens spurgte til Dansk Skoleskaks hvernekampagne for fremskakkelse af 90 personer som hver
betaler 200 kr til DSS.
Sigfred redegjorde kort for dette, samt samarbejdet i øvrigt med DSS, og opfordrede til at folk
støtter op om DSS.
Mødet slut kl. 2030.
Alex Mehr Hansen
Refarent

