
Ekstraordinært hovedkredsmøde 20. Januar 2013 
Sted: Chesshouse, Århus. 

 

Valg af dirigent: 
Tom Petri 

Referat: 
 David Bille Maagaard 

Fremmødte: 

Kaj Nielsen, Randers Skakklub - 3 stemmer 
Claus Andersen, Skakklubben Rokaden - 5 stemmer 
Tom Petri, Nordre Skakklub - 6 stemmer 
Lars Rasmussen, Åbyhøj Skakklub - 3 stemmer (ingen fuldmagt) 
Willy Møller Nielsen, Syddjurs Skakklub - 3 stemmer 

Aage Olsen 
David Bille Maagaard 

 

Valg af formand. 

Opstillede kandidater: 

Bestyrelsen foreslår Claus Andersen 

Claus Andersen valgt som eneste kandidat. 

 

Valg af Kasserer 

 Opstillede kandidater: 

Ingen kandidater 

 

Aage Olsen foreslår, at man i klubberne bruger kræfter på at finde en kasserer. Hovedkredsen kan ikke køre 
uden en kasserer. 

Punktet suspenderet indtil hovedkredsmødet i Marts. 

 



Det konstateres, at Claus aftræder sin bestyrelsespost og indtræder på formandsposten. 
David Bille Maagaard indtræder som suppleant på den ledige bestyrelsespost. 
Der er ikke valgt en kasserer. Posten kommer på valg til hovedkredsmødet i Marts. 
Tom Petersen vil blive spurgt, om han vil holde forretningen kørende indtil Marts. 

 

Eventuelt 

Lars Rasmussen - Reglerne til anmeldelse af reserve. 
Højtratet spiller brugt som reserve på et 4. hold. Ønsker lidt klarere regler. Kan man lave en regler, at hvis 
en spiller er reserve på et højtrangeret hold, kan han ikke bruges på et lavt rangerende hold 

Aage Olsen - Spærringsreglere dækker situationen, men reglerne kan ikke tage højde for alt. Misbrug kan 
forekomme. Der kommer et forslag til HB-mødet, hvor reglerne for mesterrækken og oprykning til 
divisionsturneringen bliver lavet om. Her vil mesterrækken blive en kvalifikationsturneringen med åben 
tilmelding. Hvis vedtaget, vil forslaget gælde for 2014 hvor alle reglerne skal laves om. 

Tom Petri - Man kan lave regler, men folk skal nok omgå reglerne, hvis det er muligt. 

Aage Olsen - Kontakt klubformanden, hvis man syntes der er tale om misbrug. 

 

Claus Andersen takker Aage Olsen for sine mange år på formandsposten. 


