
Bestyrelsesmøde i 6 HK 21-3 2014 

Vi begyndte med en orientering fra HB mødet. 

• Der er stadig lidt småfejl i IT kartotekssystemet der løbende bliver justeret.  
• DSU skal have ny landstræner, det overlades til FU at finde en ny landstræner, men alle kan i 

princippet søge. Vedkommende behøver ikke nødvendigvis at være dansk.  
• En sag herhjemme om snyd i skak, er vores regler gode nok?  Skal mobiltelefoner f.eks. afleveres i 

en kurv ved døren ved ankomst til en turnering?  
• FIDE stiller fremover krav om en løbende rating-indberetning. Det vil bl.a. sige at resultaterne fra 

holdturneringen således skal indberettes hver måned. 

DSU priser 

Fremover vil modtagere af hæderspriser få transportudgifterne til overrækkelsen dækket + 1 overnatning i 
samme forbindelse. Der bør nok være en øvre prisgrænse. 

Ny hjemmeside 

Vi har 2 firmaer til at give et bud på hvad det kan koste. Prisen afhænger selvfølgelig af hvor meget der skal 
laves. Kan måske laves sammen med 4 og 5 HK, det vil kunne spare penge. Og hvem vil efterfølgende ofre 
tid på at opdatere siden? Det kræver at der er en der sidder og følger med i 6 HK aktiviteter, bl.a. på 
klubbernes hjemmesider. 

6 HK´s rolle 

De ting vi skal 
o Administrere medlemskartotek 
o Lokal holdturnering 
o Kontingents opkrævning 
o Lokal repræsentation i HB. 
o Pokalturnering 

 Andre muligheder 
o Støtte initiativer (økonomisk, praktisk) 
o Nyhedsinfo 
o Støtte til nye klubber 
o Arrangere turneringer (grand prix som 4+5 HK og junior grand prix) 
o Træningssamlinger 
o Katalog over foredragsholder + tema og pris 
o Hjælp til skrantende klubber 

Budget 

Vi har pt. omkring 100.000 kr. stående på kontoen. Hvor meget skal vi have stående? Måske skal pengene 
ud og arbejde. Det hjælper ikke fremover at nedsætte kontingentet, da det er DSU der scorer hovedparten 
af pengene og derfor gør det ingen større forskel i 6 HK. 



Bestyrelsen fik desuden lagt et realistisk budget for det kommende år, med et mindre underskud. 

 

Forslag 

Der var ingen forslag fra klubberne i forbindelse med den kommende generalforsamling. Kasserer Lars 
Rasmussen foreslår genindførsel af det trykte holdkampprogram, men der var ikke den store opbakning i 
bestyrelsen, emnet kan evt. tages op til generalforsamlingen, hvis der er stemning for det.  

Tilstede 

Claus Andersen, Peter Matzen, Lars G Rasmussen, David Maagaard og Christian Munk 
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