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Generalforsamling i 6 HK. 27 marts 2017. 
Dirigent. Allan Rasmussen, Skanderborg.  

Fremmødte og stemmeberettigede Klubber: 

• SK68: 10 stemmer 

• Silkeborg: 8 stemmer 

• Skanderborg: 6 stemmer 

• Åbyhøj: 2 stemmer 

• Rokaden: 3 stemmer 

• Syddjurs: 4 stemmer 

I alt 33 stemmer. 

Beretning. 
Formand Claus Andersen gennemgik beretningen.  

• Malling skakklub er lukket og flere af de øvrige små klubber er i risikozonen.  

• Hæderstegn: Christian Jensen, Syddjurs. Initiativpræmie: Silkeborg skakklub.  

• Grand Prix turneringen nedlægges efter denne sæson, men i den gangværende spilles dog færdigt. 

Interessen har ikke været stor nok.  

• To klubber fra hovedkredsen deltager i DSU´s medlemskampagne, Rokaden og Syddjurs, ingen 

andre klubber har meldt sig. De involverede klubber har endnu ikke modtaget yderligere 

information. Jacob Aabling er efterfølgende udtrådt af projektet, men Mads Boe er indtrådt i 

stedet.   

• Rokaden har meldt sig til at afholde et juniorstævne i Randers.  

• Chesshouse har afholdt en velgennemført IM-turnering i februar, arrangementet havde en privat 

sponsor tilknyttet.  

• ÅM havde også en lille, men stabil fremgang. 

• Et velbesøgt møde om medlemsfremmende aktiviteter har været afholdt i Randers, i september 

måned. 

• DSU´s elitepolitik. Udspillet skabte lidt ballade, idet elitespillere ikke var blevet informeret forud. 

Det handlede primært om enkeltværelse kontra dobbeltværelse. Ideen er ok, men 

fremgangsmåden var forkert. Punktet kommer måske med på det kommende HB-møde. 

• Skakbladet. Skal bladet fortsætte? Vi er langt med digitaliseringen, så måske skal medlemmerne 

have valget om de vil modtage bladet med posten eller digitalt. 

• Uhensigtsmæssig forretningsgang i DSU-møderne, vigtige punkter kommer efter mindre vigtige. 

Informationsniveauet bør fremover højnes.   

• DSU er blevet stævnet af hovedsponsoren, i forhold til antallet af udlændinge på hold. Hvis der i 

den forbindelse kommer erstatningskrav fra udenlandske spillere, kan det blive dyrt for unionen.  
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Debat: 

Elitepolitik. Sk68, mener at hovedkredsen skal udtale en alvorlig kritik af FU og hovedbestyrelsen, som på 

denne måde de facto afskaffer landsholdet, med de forhold der stilles i udsigt. 6 HK bør melde tilbage til 

DSU, duer ikke! Man er nødt til at inddrage landsholdet. Som udgangspunkt skal det være enkeltværelser og 

det bør være det bedste landshold, som sendes afsted.  

Skanderborg er enig i kritikken af forretningsgangen, men ikke i kravet om enkeltværelse. 

Christian Jensen fra Syddjurs mener at debatoplægget fra DSU, i virkeligheden ikke er et debatoplæg, men 

et diktat. Men at det er vigtigt at der er en generel elitepolitik-debat. Landsholdet har kostet for mange 

penge, men det kan ikke overraske DSU at elitespillerne protesterer over udspillet. 

Generalforsamlingen valgte efterfølgende, på opfordring af SK68, at stemme om at der skulle udtales kritik 

af DSU´s håndtering af elitepolitikken.  Forslaget blev vedtaget, idet Rokaden som eneste klub undlod at 

stemme. 

Skakbladet. SK68 mener at Skakbladet skal fastholdes. Peter Matzen fra Silkeborg mener personligt at 

bladet bør nedlægges. David Maagaard fra Randers skakklub synes at en udfasning af bladet er bedre og at 

der skal være et valg mellem at modtage bladet digitalt eller analogt. Dette kunne fungere som en 

overgangsordning. Denne opfattelse deltes af Johnny Rasmussen fra Silkeborg. Claus Andersen fra Rokaden 

minder om at Skakbladet er sandsynligvis den eneste forbindelse til skakken, for de folk som aldrig kommer i 

klubben. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Regnskab. 
Efterfølgende gennemgik Kasserer Lars Rasmussen de enkelte punkter i regnskabet.  

De nyindkøbte live-brætter figurerer først i næste års regnskab.  

Rengskabet blev herefter godkendt uden kommentarer. 

Budget. 
Livebrætterne bliver straks-afskrevet i budgettet, vi har en pæn egenkapital og det er den bedste måde at 

benytte, når det drejer sig om elektronik.  

Andre planlagte udgifter i det kommende år: 

• Der vil komme en udgift til et turneringslederkursus, som påtænkes afholdt sidst i april, eller måske 

til efteråret.  

• Thomas Westergaard fra SK68 vil afholde kurser i præsentation af live-brætter, i slutningen af 

august måned. 

Budgettet blev herefter godkendt. 
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Forslag. 
Silkeborg stiller forslag om ændret betænkningstid i holdturneringen: 90 min. + 30 sek./ træk til resten af 

partiet.  

Der var følgende kommentarer om forslaget:  

• SK68 vil i princippet godt støtte forslaget, men foretrækker en tillægstid ved de 40 træk. 

• Det kan være et problem hvis ikke alle klubber har elektroniske ure, men dette kan løses ved at en 

klub kan låne et antal elektroniske ure, evt. af den gæstende klub. Det er ikke hensigtsmæssigt hvis 

der skal køres med to forskellige betænkningstider, som det vil være tilfældet hvis der enkelte 

steder fortsat bruges analoge ure.  

• De fleste ure har disse indstillinger eller de kan som udgangspunkt stilles manuelt. 

•  Tidsfaktoren kan blive et problem, det kan blive for sent på hverdage hvis den nuværende 

betænkningstid forlænges. 

SK68 stillede et alternativt forslag med betænkningstiden 90 min. + 15 min. + 30 sek./træk.  Dette forslag 

blev derfor først blev sat til afstemning.  

Forslaget med betænkningstiden 90 min. + 15 min. + 30 sek./træk blev vedtaget, idet Rokaden som eneste 

klub undlod at stemme.   

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
Næste sæson fortsætter med uændret indskud og kontingent.  

Valg. 
Formand Claus Andersen blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Peter Matzen blev genvalgt 

Bestyrelsessuppleanter Vibeke Grue og Jacob Hjort Bjørnskov genvalgt. 

Revisor Wagn Rosenlund genvalgt. 

Revisorsuppleant Johnny Rasmussen genvalgt. 

Turneringskomiteens tre medlemmer blev genvalgt (Lars Hougaard, Morten Rasmussen og Johnny 

Rasmussen). 

Turneringskomite-suppleant Tom Petri blev genvalgt. 

  

  

 

 

 


