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1. Valg af dirigent: 
 
Johnny Rasmussen valgt 
 
Fremmødte og stemmeberettigede klubber: 
 

• Aros: 3 stemmer 
• Nordre: 6 stemmer 
• Randers: 7 stemmer 
• Silkeborg: 7 stemmer 
• SK68: 10 stemmer 
• Skanderborg: 5 stemmer 
• Syddjurs: 5 stemmer 
• VRS: 4 stemmer 
• Åbyhøj: 2 stemmer 
• Århus/Skolerne: 4 stemmer 

 
I alt 53 stemmer. 
 
Johnny Rasmussen takkede for valget og konstaterede efterfølgende, at forsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Der har i årets løb været mange fine aktiviteter og begivenheder rundt om for klubmedlemmer, nye og andre nysgerrige 
i hovedkredsen. Listen af aktiviteter er heldigvis lang: 
 

• Viby + Aarhus/Skolerne forblev i divisionsturneringen 
• Nordres Bededags-turnering, som har stået på i 30 år. 
• To 3. pladser i pokalturneringen 
• Juniorer mod seniorer samt IM-turnering i Chesshouse 
• Friluftsskak i Hadsten 
• I Randers succes med Open by Night 
• I Randers er der blevet sat et skakbord op i Randers midtby for byens borgere. Det er et ganske særligt bord, 

designet af kommunens arkitekt og fremstillet ude i Kina. Bordet er lavet i granit. 
• Der har været afholdt Ungdoms DM i Skanderborg, som gik rigtig fint. To titler til hovedkredsen. 
• Aarhus Festugeturnering med rekorddeltagelse i forhold til de seneste mange år efter hårdt benarbejde med at 

samle deltagere 
• Træningssamlinger m.m. samt GM-turnering i Chesshouse 
• Skakklubben Rokaden og Randers Skakklub fusionerede pr. 1. januar 
• Aarhus Skakfestival med DM for seniorer, Aam, Aam i skoleskak samt GM-turnering 
• Hovedbiblioteket i Aarhus er aktivt i forhold til skak, hvor der er skak på Rampen hver weekend 
• Som led i DSUs imagekampagne arrangeredes Demokratisk Skak på Dokken i Aarhus for et interesseret og 

aktivt publikum 
• Jens Kristiansen holdt foredrag i Skanderborg om VM-matchen og Skanderborg har endvidere med succes 

holdt konsultationsskak. 
 
Positivt er det, at der er så småt ved at dukke nye medlemmer op i aldersgruppen mellem 20 og 30, men ellers er 
medlemstallet en størrelse, der må vække bekymring rundt omkring – ikke mindst aldersfordelingen. Af samme grund 
vil 6. Hovedkreds sætte fokus på dette i de kommende år, hvor et samarbejde med Aarhus Skoleskak gerne skulle 



resultere i flere helt unge medlemmer. De er der ude på skolerne, men vi skal selv ud og hente dem til klubberne. Dertil 
kommer, at klubberne skal gøre sig klar til at modtage disse medlemmer. 
Følgende klubber meldte ind, at de er klar til at gøre en indsats for flere nye skoleskakspillere: 
Syddjurs Skakklub, Aarhus/Skolerne, Silkeborg, Randers, Åbyhøj, Sk. 1968 samt Skanderborg er umiddelbart klar til at 
tage imod, mens der arbejdes på tingene hos Nordre og VRS.  
 
Hæderstegnet går i år til Verner Sørensen, Syddjurs Skakklub og initiativpræmien til Skanderborg Skakklub 
 
Ebeltoft, der i mange år er registreret med blot et enkelt medlem er nu ikke længere medlem af DSU. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Kasserer, Erik Mouridsen fremlagde årsregnskabet, og det blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag 
 
Fra Skanderborg forelå forslag om, at Mesterrækken skal spille søndage. Syddjurs fremsatte et ændringsforslag med 
formål at alle holdkampe afvikles søndage. 
 
Ændringsforslaget afvist 
For stemte Syddjurs, imod stemte Silkeborg, Aros, Aarhus/Skolerne, Sk. 1968, Nordre, VRS og Randers. Åbyhøj 
undlod at stemme. 
 
Skanderborgs forslag blev ligeledes afvist. 
For stemte VRS og Skanderborg, imod stemte Silkeborg, sk. 1968, Aros, Nordre og Aarhus/Skolerne. Syddjurs, 
Randers og Åbyhøj undlod at stemme. 
 
Bestyrelsen foreslog, at præmiere topscorere i holdturneringen. 
For forslaget stemte alle klubber bortset fra Syddjurs, der undlod at stemme. 
 
Forslaget godkendt. 
 
 
5) Fastsættelse af indskud til holdturneringen 
 
Indskuddet fortsat kr. 150,- 
 
 
6) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
 
Budgettet blev godkendt. 
Der blev givet tilsagn om, der må gives yderligere bevillinger til medlemsfremmende aktiviteter.  
 
 
7) Valg 
 
a) Valg af formand 
- Claus Andersen genvalgt 
 
b) Valg af et bestyrelsesmedlem 
- Peter Matzen genvalgt 
 
c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
- Christian Munk valgt som 1. Suppleant og Lars G. Rasmussen valgt som 2. suppleant 
 



d) Valg af revisor,  
- Wagn Rosenlund genvalgt 
 
e) Valg af revisorsuppleant 
- Johnny Rasmussen genvalgt. 
 
f) Valg af 3 medlemmer til turneringskommiteen 
- Morten Rasmussen, Lars Hougaard og Johnny Rasmussen alle genvalgt. 
 
g) Valg af 1. suppleant til Turneringskomité 
- Tom Petri Petersen genvalgt. 
 
 
 
8. eventuelt 
 
Debat: 
 
1) Medlemssituationen: 
 
Faldende medlemstal og ikke mindst en skæv aldersfordeling, en problematik der kører ude i vore klubber. Hos nogle 
mere end hos andre. 
 
Man drøftede små klubber contra store klubber, yderområder, færre hænder til at gøre arbejdet, det sociale element, 
kontaktpersoner til at tage sig af nye medlemmer osv. 
 
Der skal nytænkes, både i klubber, i 6. HK og i DSU regi, for at vi kan lykkes. 
 
Hvem er vores målgrupper, de helt unge eller måske også spillere mellem 25 og 40 år. 
 
Peter Matzen anbefalede, at en klub først diskuterer en vision, hvad står klubben for, , hvad er man god til og hvad kan 
man tilbyde nye medlemmer. Hygge- og eller ambitiøs klub. Først derefter kan man finde sine målgrupper, lave 
reklame osv. 
 
Skakken har under alle omstændigheder fået god reklame det seneste år med bl.a. imagekampagnen og gode 
ungdomsresultater ligesom skoleskakken er i fremmarch. Nu er det op til os at arbejde videre med det. 
 
Hovedkredsen kontakter under alle omstændigheder klubberne vedr. parathed til at modtage unge spillere. 
 
 
2) Sammenlægninger af kredse: 
 
Man drøftede en henvendelse fra 9. Hovedkreds om en mulig sammenlægning af vore kredse. Argumenter for og imod 
blev linet op, men vi nåede på ingen måde nogen fælles konklusion 
 
 
3) I kredsen er nogle klubber, der har nået et medlemstal, hvor det kan være svært at sætte de store medlemsfremmende 
aktiviteter i søen. Hovedkredsen tager kontakt til disse klubber med henblik på hjælp til bl.a. hjemmeside, pressearbejde 
etc. 
 


