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Generalforsamling i 6 HK 2015 
Formanden Claus Andersen bød velkommen kl. 13. 

Herefter blev Aage Olsen valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
dermed beslutningsdygtig. 

Følgende klubber var repræsenterede på generalforsamlingen: 

• Nordre, 6 stemmer (Tom Petri)   
• Randers, 3 stemmer (Kai Nielsen) 
• Skanderborg, 6 stemmer (Vibeke Grue v. fuldmagt) 
• SK 68, 11 stemmer (Jacob Hjorth Bjørnskov) 
• Syddjurs, 3 stemmer (Christian Jensen) 
• Hinnerup, 1 stemme (Eigil Andersen v. fuldmagt) 
• Åbyhøj, 2 stemmer (Christian Munk) 
• Rokaden, 6 stemmer (Claus Andersen) 

I alt 38 stemmer. 

Formanden fremlagde herefter beretningen 

Bestyrelsens beretning 
En stor del af bestyrelsens arbejde i år er gået med såkaldt lavpraktiske problemstillinger. Først måtte vi 
finde en leder af holdturneringen, da Finn Larsen valgte at trække sig tilbage. Ikke nogen nem opgave, skulle 
det vise sig. Mange telefonopringninger senere lykkedes det heldigvis at få Sune Ørbæk Hansen til at klare 
opgaven. En opgave, der også indebar visse vanskeligheder, da turneringssystemet ikke ville, som det skulle. 

Også med hensyn til juniortræningssamlingerne kom vi på en stor opgave. Morten Dreisler, der i nogle år 
havde udført et kæmpe stykke arbejde med samlingerne, måtte desværre trække sig af private årsager. 
Heldigvis har ChessHouse taget over med Benjamin Christensen og Mads Boe i spidsen. Her står vi nok over 
for endnu en udfordring, da de to nu trækker sig fra arbejdet i ChessHouse. 

Hovedkredsens hjemmeside havde et stykke tid stået over for en renovering. Vi besluttede, at begynde helt 
forfra og havde tilsyneladende en god kontakt til en fyr i Grenaa, der ville påtage sig opgaven. Vi 
udarbejdede i samarbejde med 3. Hovedkreds et sæt ønsker, der blev fremsendt til pågældende. Vi nåede at 
få et økonomisk overslag inden den pågældende helt og aldeles forsvandt fra jordens overflade. Vi prøvede 
gennem nogle uger at komme i kontakt med ham uden held. I stedet måtte vi på arbejde med at finde en ny 
designer. Det lykkedes, og efter en del praktisk arbejde af David og undertegnede, er siden nu oppe. Der er 
et lille efterslæb i form af en kalender, som vi gerne vil integrere med DSU´s, men det arbejdes der på. 
Hjemmesiden er lavet i Wordpress og prisen er ca. 11.500 kr. og der er desuden betalt et engangsbeløb (350 
kr.) på automatiske opdateringer af systemet. 

Østjysk Grand Prix var et af de tiltag, som bestyrelsen ønskede at sætte i gang, og Peter Matzen har gjort et 
stort stykke arbejde for at få det til at lykkes. Vi håber, at vi med den nye hjemmeside kan gøre endnu mere 
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for at promovere grand prix ‘et. 
 
Medlemstallet er stagneret, og vi må på det stærkeste opfordre klubberne til at komme ud på gader og 
stræder for at promovere skakken. Der er mange muligheder. Rokaden deltog f.eks. i Kulturhusdag i 
Randers, hvor klubben fik kontakt til en del børn og unge, bl.a. fra det lokale asylcenter. Husk også pressen, 
når I har arrangementer. 

På turneringssiden vil vi fremhæve Ungdoms DM arrangeret af Skanderborg Skakklub, Senior DM 
arrangeret af Randers Skakklub i samarbejde med folk fra Rokaden, ChessHouse GM og IM turneringer i 
februar samt ikke mindst Skanderborg Skakklubs danske mesterskab i holdturneringen. Hertil skal 
selvfølgelig tilføjes alle de mange koordinerede turneringer og hurtigskakarrangementer samt andre 
arrangementer, som klubberne står for rundt om i hovedkredsen. 

Årets pokalturnering bliver afholdt i april hos Skanderborg skakklub.   

Fremtiden 

Med hensyn til fremtiden kan jeg fortælle, at vi har tanker om en firmaskakturnering. Vi tænker, at man 
kunne lave indledende stævner i de større byer i hovedkredsen afsluttende med et finalestævne, hvor 
vinderne mødes, 

Et andet fokuspunkt bliver udrulning af DSUs ungdomsgrandprix’er, der lige nu er under udvikling. 
ChessHouse junior cyklus kunne være udgangspunkt for dem.  

For at få lidt flere turneringer med i Østjysk Grand Prix forestiller vi os, at man evt. kunne medtage 
turneringerne i Kjellerup og Herning. 

Turneringsreglementet trænger til et større eftersyn. Vi har i dag to punkter til vedtagelse, men noget kunne 
tyde på, at det vil være fornuftigt med andre ændringer også. 

I Aarhus arbejdes der seriøst med etablering af et egentligt skakkens hus. Meget interessante planer, som vi 
håber, kan lykkedes. 

Ellers må vi sige, at vores holdning stadig er, at klubberne er ansvarlige for, at der sker noget ude omkring i 
lokalområderne. Hovedkredsbestyrelsen afsætter midler til støtte af PR materiale og andre aktiviteter, som 
vi håber, at klubberne vil benytte sig af.  

På DSU – plan sker der lige nu det, at vi skal have ny formand. 6. Hovedkreds opfordrer til, at man på 
delegeretmødet stemmer på den opstillede kandidat, Poul Jacobsen, der har fremlagt sit idegrundlag på 
DSUs hjemmeside. 

Holdturneringens præmietagere: 
 
M: Nordre 2, Århus/Skolerne2 
A: Åbyhøj 1, Aros 1 
B: SK 68 6, Skanderborg 3 
D1: Åbyhøj 2, Hørning 
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D2: Hinnerup 
 
Præmier indsat på klubbernes Dansk skaksalg konto. 

Oprykkere: 
M: Nordre 2 
A: Aros 1, Åbyhøj 1, SK 68 5 
B: SK 68 6, Skanderborg 3, Viby 2 
 
Nedrykkere: 
M: Syddjurs 1, SK 68 4 
A: Rokaden 2, Randers 2 

Der var efterfølgende ros til holdturneringsleder, Sune Ørbæk Hansen. 

Hæderstegn: Kjeld Ousten fra Hadsten skakklub indstilles og Randers skakklub indstilles til initiativprisen 
(DM i seniorskak). 

Beretningen blev efter uddybende debat, enstemmigt godkendt 

Regnskab 
Kasserer Lars Rasmussen gennemgik de enkelte punkter i regnskabet.  Efter opklarende spørgsmål blev 
regnskabet enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag 
a. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til holdturneringsreglement § 3 c: For at spille med i holdturneringen, 

skal en spiller være registreret medlem af Dansk Skak Union. En spiller kan kun stå på styrkelisten 
for én klub.  
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget, dog med følgende tilføjelse:  
For at spille med i holdturneringen, skal en spiller være registreret medlem af Dansk Skak Union 
gennem klubben. En spiller kan kun stå på styrkelisten for én klub. 
 

b. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til holdturneringsreglementet § 9: Sætningen “DSU´s supplerende 
reglement vedrørende mobiltelefoner er gældende” fjernes og i stedet tilføjes: “Under partiet er det 
forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr 
eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk, på sig på spillestedet. Hvis det er 
tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber han partiet, 
modstanderen vinder. Medbragt udstyr skal være slukket.”  
 
Efter en debat omkring FIDE´s officielle reglement for tilstedeværelsen af elektronisk udstyr, DSU´s 
regler og problemet ved at have særregler for elektronisk udstyr i de enkelte hovedkredse, blev 
generalforsamlingen enig om at foreslå ændring af den oprindelige § 9 tekst, så den i stedet 
henviser til den relevante paragraf i reglementet for divisionsturneringen, i stedet for til DSU´s 
supplerende reglement vedrørende mobiltelefoner. Dette forslag blev herefter sat til afstemning.  
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Følgende klubber stemte for: Syddjurs (3), Randers(3), Nordre(6) og Skanderborg(6), imod stemte 
Hinnerup(1) og følgende klubber undlod at stemme: SK68 (11), Rokaden (6) og Åbyhøj (2)  
 
Forslaget, hvor der henvises til paragraffen i reglementet for divisionsturneringen, blev herefter 
vedtaget. 

Fastlæggelse af indskud til holdturneringen 
Uændret, fortsat 250 kr. 

Budget og fastlæggelse af kontingent 
Kasserer Lars Rasmussen gennemgik herefter udkastet til næste års budget.  

Eventuelle udgifter til nyskabelser som f.eks. firmaskak o. a. var ikke indregnet i budgettet. 
Generalforsamlingen besluttede derfor at øge den økonomiske ramme og hæve beløbet til de såkaldt 
medlemsfremmende aktiviteter, med 10.000 kr. det kommende år. 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget og kontingentet forbliver fremover uændret.      

Valg 
 Formand Claus Andersen blev genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Peter Matzen blev genvalgt 
 2 nye bestyrelsessuppleanter blev Jacob Hjorth Bjørnskov og Vibeke Grue. Begge valgt for 1 år 
 Revisor Wagn Rosenlund blev genvalgt 
 Revisorsuppleant Johnny Rasmussen blev genvalgt 
 Turneringskomiteens 3 medlemmer blev genvalgt (Lars Hougaard, Morten Rasmussen og Johnny 

Rasmussen) 
 Suppleant til turneringskomiteen, Tom Petri blev genvalgt 

Eventuelt 
Peter Matzen uddelte præmier til vinderne af Grand prix turneringerne.  

Claus Andersen havde modtaget og medbragt Anders And materiale med skakspil. Materialet kunne bruges 
som præmier til børn og uddeles gratis. 

Generel debat omkring fastholdelse af medlemmer/ medlemsfremmende tiltag i de mindre klubber, med 
udgangspunkt i Hinnerup skakklub.   
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