Bestyrelsesmøde i 6 HK. 26/ 6- 2017
Tilstede: Claus, Lars, Peter, David og Christian.
Ny betænkningstid.
Sune(turneringslederen for holdturneringen) har udsendt en mail omkring de nye betænkningstider i
holdturneringen, i den næste sæson. Klubberne er derfor informeret om dette. Betænkningstiden er lidt
upraktisk, idet den ikke er en forprogrammeret indstilling i de elektroniske ure og derfor nok kræver lidt tid
og tilvænning.
Intet nyt fra kasseren.
Elektroniske skaksæt.
Alle dele er nu indkøbt, men de er ikke tyverisikret endnu. Måske kan der bruges en Dymo til at mærke
dem, men hvem har sådan en? Skal den indkøbes koster den omkring 500 kr. Skak-sættene ligger i
Chesshouse og de bliver allerede nu benyttet. Det kan være en overvejelse at indkøbe genopladelige
batterier til dem, da de er billigere i længden.
Skaksættene kan nu reserveres på hjemmesiden via kalenderen. Det vil foregå helt automatisk, men
muligheden har ikke været brugt endnu. Det kan være at der skal tilbydes klubberne et kursus i brugen af
de elektroniske skaksæt, det er i så fald vigtigt at få det slået op nu, ellers er det for sent til holdkamp-start.
GP-turnering.
Status. Der er kun afholdt to GP-turneringer, i SK68 og i Silkeborg, så turneringen nedlægges til næste år.
Vinderne er på plads, så der bliver uddelt præmier efter de to færdigspillede runder af turneringen.
Ansøgning fra Chesshouse.
6 HK har modtaget en ansøgning fra Chesshouse. Beløbet er større end normalt, en forøgelse på 7000 kr. i
forhold til det nuværende niveau, men det er også større arrangementer med flere deltagere. Der er også
søgt støtte hos DSU, men her giver man ikke penge til arrangementet, de mener at det er 6 HK´s eget
problem. I øjeblikket er Chesshouse det eneste sted i hovedkredsen, hvor der for alvor er aktivitet i forhold
til juniorskak-træning. Vi (6 HK) vil derfor gerne støtte arrangementet.
Vores afgørelse kan evt. sendes ud til klubformændene, med en opfordring til at sende deres egne juniorer
med til arrangementet.
Dommerkursus.
Der blev forsøgt afholdt et dommerkursus i foråret, men vi var nok for sent ude. Der kom kun to
tilmeldinger fra 9 HK. og ingen fra 6 HK. Claus sender en forespørgsel ud i forhold til interesse. Er der ingen
interesse rundt omkring, er der ingen grund til at afholde kurset.
Thomas Vestergaard har sendt hovedkredsen 15 forslag, som vi har gennemgået
Vestergård plan (6 HK´s holdning i kursiv).
1. Afskaf dansk rating. Vi vil gerne sætte os bedre ind i reglerne og økonomien førend vi udtaler os.
Som udgangspunkt er vi enige i, at et ratingsystem må være målet.
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2. Afskaf udlændingeregel. Vi afventer den igangværende retssag
3. Regler der forhindrer folk i at spille skak, skal afskaffes Vi er åbne for konkrete forslag.
4. Matchpoint i stedet for brætpoint i divisions- og pokalturneringen. Vi foreslår, at man begynder
med et forsøg i pokalturneringen
5. Landsdækkende holdturnering. Ikke et forslag, der er gangbart p.t.. Det er nok noget, der skal
ændres over tid.
6. Nedlægge eller reducere antallet af hovedkredse til 3. Vi anser ikke ideen for gangbar lige p.t.
7. ”Virker ikke, har vi prøvet”. Det går vi let hen over.
8. FU - frigivelse af ressourcer. DSU har en række store opgaver foran sig, som er tidskrævende, og
derfor er det vigtigt, at ressourcerne i FU rettes mod dette arbejde frem for f.eks. turneringsledelse
o.a..
9. Udlicitering af Skakhåndbogen og referatskrivning. Opdatering af Skakhåndbogen kunne godt
udliciteres, i mindre grad referater.
10. Stærkeste landshold, enkeltværelser. Vi afventer det igangværende eliteudvalgsarbejde.
11. Et års gratis medlemskab af DSU for skoleskakspillere, der ikke før har været medlem. En
overvejelse værd.
12. Skakbladet til frafaldne medlemmer. Der er regler for persondata, som kan gøre forslaget
vanskeligt/ ulovligt. Persondata skal normalt slettes efter 2 år.
13. Ingen remis før træk 30. Man kunne starte i kandidatklassen, men også undersøge, hvad
remisprocenten egentlig er i landsholdsklassen.
14. Samling af Dansk Skaksalg med skoleskakken. Dette forslag tror vi ikke på.
15. Hilsen til politikere. Ideen er udmærket, men hvordan finder vi ud af hvilke politikere som spiller
skak?
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