Referat - KSU delegeretmøde 2015
afholdt fredag den 11/9-2015 på Mellemtoftevej 11 i Valby.
Følgende klubber var repræsenteret:
BMS, Valby, K41, Seksløberen, Frederiksberg, Hvidovre og Brønshøj. Dagsorden ifølge
vedtægterne.

Sigfred Haubro valgtes som dirigent og Alex Hansen som referent.
Sigfred gennemgik herefter bestyrelsens beretning.
Frode B. Nielsen(Frb) ønskede at vide hvortil forslag til forbedringer af det nye
Holdturneringssystem skulle sendes. Sigfred svarede at det sendes til DSU´s formand,
som så vil sende det videre til DSU´s IT-udvalg.
Videre ønskede Frode at vide hvornår lynskakratinglisten ville blive opdateret med
resultaterne fra Politiken Cup´s lynturnering. Sigfred havde ingen tidshorisont.
Peter Olsen (Holdturneringsleder KSU) fortalte at han planlægger at sende
holdturneringsvejledning til klubberne i den følgende uge. Tilmelding skal ske via DSU
´s HT-system som der vil blive linket til fra KSU´s hjemmeside.
Beretningen enstemmigt vedtaget.
Torben (kasserer) gennemgik regnskabet og redegjorde herunder for en gammel KSUrestance, til DSU, på knap 100.000 som vil blive betalt i år direkte fra egenkapitalen.
Frode B. Nielsen(Frb) savnede overblik over medlemsudviklingen år for år. Denne
vedlagt.
Regnskabet enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen lagde op til uændret kontingent, dette enstemmigt vedtaget.
Valg:
Sigfred Haubro blev genvalgt som formand.
Torben Vang-Larsen blev genvalgt som kasserer.
Poul Munk, Peter Olsen, Holger Lodahl og Alex Hansen genvalgt, og Jan Bauner nyvalgt,
til bestyrelsen.
Leif Jensen og Niels Erik Andersen blev genvalgt som revisorer.
Søren Møller Hansen, Claus Olsen og Niels Erik Andersen blev genvalgt til
Turneringskommiteen.
Alle ovennævnte blev valgt uden modkandidater.
Under eventuelt orienterede Peter Stuhr(K41) om Yes2Chess, hvor han er
projektkoordinator, og opfordrede bestyrelsen til at vælge hvilket KSU Junior Grand
Prix (afviklet imellem 1/1 - 31/3 2016) som skal fungere som udtagelsesstævne til
regionsstævnet.
Frode B. Nielsen(Frb) mente at det var værdiløst at bruge 3.000 kr. som præmie til KM.
Peter Olsen opfordrede Frode, og andre, til at byde ind med nyt KM-format.
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