
Bestyrelsesmøde i 6 HK den 8-2-2017 

DSU medlemskampagne. 

Klubberne Syddjurs og Rokaden fra 6 HK har tilmeldt sig medlemskampagnen, der var ikke andre klubber i 

hovedkredsen som meldte ind. Ingen ved dog endnu hvad der skal foregå i den forbindelse. 

Grandprix turnering. 

Peter Matzen foreslår at turneringen nedlægges fra næste sæson. Interessen er ikke stor nok i forhold til 

arbejdsmængden. Nuværende turnering bliver dog spillet færdig. 

Hæderstegn og Initiativpræmie. 

• Hæderstegn: Christian Jensen, Syddjurs skakklub 

• Initiativpræmie: Silkeborg skakklub. 

Elitepolitik. 

DSU har udsendt et notat med forslag til elitepolitikken. Her vælges det bl.a. at droppe enkeltværelser i 

forbindelse med OL og europamesterskab, ligesom der heller ikke længere skal udbetales honorar. 

Udgifterne/ forbruget er blevet vurderet som i overkanten. 

Ideen om at droppe enkeltværelser, handler både om økonomi, men også om en styrkelse af fællesskabet 

når man deler værelse sammen under turneringerne. 

Udspillet har skabt lidt ballade, primært fordi eliten ikke var blevet spurgt først.  

Claus Andersen har i den forbindelse, efterfølgende udsendt sit eget forslag til en fremtidig elitepolitik.  

Emnet er dog ikke på dagsordenen på det kommende HB-møde. 

Informationspolitik. 

Det er til gengæld DSU´s informationspolitik. Hvem, hvad og hvordan skal der fremover informeres, i 

forhold til klubmedlemmer og i forhold til nye medlemmer. Skakbladet er også på dagsordenen på mødet, 

skal bladet fremover fortsat udsendes og hvad skal det i øvrigt indeholde. Der kan måske spares nogen 

penge på ikke at udsende bladet, men indholdet skal stadig skrives, så besparelsen er muligvis ikke så stor.    

Stævning. 

DSU er blevet stævnet for brud på EU´s regler om udenlandske spillere. Det omhandler holdturneringen, 

hvor der som udgangspunkt ikke må anvendes flere end 2 udenlandske spillere.  

Det er vanskeligt for os at tage stilling til sagen førend HB-mødet. 

Generalforsamling. 

Generalforsamlingen/ hovedkredsmødet bliver den 26. marts 2017, i Chesshouse kl. 13. Bestyrelsen mødes 

samme sted kl. 11, til et forberedende møde. 



På valg i bestyrelsen er: 

• Formand, Claus Andersen. 

• Bestyrelsesmedlem, Peter Matzen. 

Medlemstal. 

Ser ikke så godt ud pt. Den 30/12 – 2016 var der 33 børn (50 i 2013), 26 unge, 335 seniorer (382 i 2013) og 

165 pensionister (140 i 2013). Der er altså forsvundet omkring 30 medlemmer siden 2013.  

Samtidig er der flere klubber i regionen som er i risikozonen, fordi de er små med 10 medlemmer eller 

derunder, ligesom gennemsnitsalderen i disse klubber også er forholdsvis høj. 

Til stede: 

Claus, Peter, Lars og Christian 

 

 

 

 


