
Bestyrelsesmøde i 6 HK. d. 5/ 3 2015 
• Regnskab og budget 

Vi begyndte med gennemgang i regnskabet, idet kasserer Lars Rasmussen kun kunne deltage på 
mødet i kort tid. Regnskabet viste et overskud på over 20.000 kr. i forhold til sidste år. Den 
primære årsag er at der endnu ikke er betalt noget for den nye hjemmeside og at udgifterne til 
Grand prix turneringerne heller ikke medregnet endnu. 

Efterfølgende blev der lavet et budget for det kommende år: 

Budget 6. Hovedkreds 
 

   Indtægter 
 

 
Kontingent 48.000,00 

 
Renter 0,00 

 
Holdturnering - netto 900,00 

Indtægter i alt 48.900,00 

   Udgifter 
  

 
Gebyrer 700,00 

 
Pokalturnering 900,00 

 
Administration 2.000,00 

 
Møder, rejser 12.000,00 

 
Juniortilskud 0,00 

 
Juniortræning 10.000,00 

 
Juniorholdkamp 0,00 

 
Instruktørløn 4.000,00 

 
Medlemsfremmende aktiviteter 2.000,00 

 
Internet / hjemmeside 16.000,00 

 
Støtte 2.000,00 

 
Øst Jysk Grand Prix 6.000,00 

 
Diverse 500,00 

Total udgifter 56.100,00 

   Resultat 
 

-7.200,00 
 

• Ny hjemmeside  

Prisen for ny hjemmeside bliver godt 11.000 kr. og måske ekstra hvis den også skal indeholde 
kalenderfunktion. Hjemmesiden er stort set klar nu, undtagen kalenderen, men siden kan godt 



bruges. Planen er at gøre den tilgængelig så hurtigt så muligt, måske før generalforsamlingen, så 
det er muligt at modtage kommentarer fra de øvrige klubber. 

• Pokalturneringen 

Var næsten blevet glemt, men efter henvendelse fra Skanderborg skakklub, fik Claus Andersen 
hurtigt sendt indbydelser ud. Skanderborg afholder turneringen igen i år og stiller desuden også 
med en turneringsleder. 

DSU arbejder for øjeblikket med et pokalturneringsprogram, som er lovet færdig d. 1/ 10 og det 
skulle gøre arbejdet med afholdelse af turneringen meget lettere. 

• Østjysk Grand prix 

Pt. mangler der afholdelse af en turnering i VRS.  

Peter Matzen har, måtte lave en del manuelt arbejde i forbindelse med bl.a. klubbernes brug af 
forkerte ratingtal ved tilmelding. Næste år overvejes alternative klubber fremfor Chess-house, som 
rent styrkemæssigt har en anden profil og derfor ikke passer helt ind i sammenhængen.  

• Kartotekssystemet 

Efterhånden er der udviklet på systemet i nogle år nu. Meningen er at det skal lægges ud til 
klubberne, som så selv skal benytte det, men f.eks. er de manualer som skal bruges til instruktion i 
brugen af systemet ikke klar og for at undgå for mange fejl, er systemet derfor ikke offentliggjort 
endnu.  

• Valg 

Formand Claus Andersen og bestyrelsesmedlem Peter Matzen er på valg denne gang.  

Vi forsøger igen at opstille nogle suppleanter, da vi pt. ikke har nogen, holdturneringsleder Sune 
Hansen kunne være en mulighed. Det ville også være rart hvis et par af de store klubber, SK68 
eller Skanderborg, kunne være interesserede i at deltage. 

En revisor er også på valg, hvem?      

1 marts 2014 var der 602 medlemmer, 1 marts 2015 var der 590 medlemmer, altså en mindre 
tilbagegang. 

 

Tilstede: CA, PM, CM, DM og LR (kun kort tid) 

 


