
Hovedkredsmøde d. 24.3.2013 i Chesshouse 

Efter formandens velkomst valgtes Willy Møller Nielsen (Syddjurs skakklub) til dirigent.  

Willy konstaterede at forsamlingen var lovlig indkaldt. 

Referent. Christian Munk 
 

Antal stemmeberettigede:  

Claus Andersen, Rokaden: 5 stemmer, Anders Haarup, Skanderborg skakklub: 6 stemmer, Kaj Nielsen, 
Randers skakklub: 3 stemmer, Jørgen Niemann, Hinnerup skakklub: 3 stemmer, Niels Bøye, SK68: 10 
stemmer, Johnny Koust Rasmussen, Silkeborg skakklub: 6 stemmer, Christian Munk, Åbyhøj skakklub: 3 
stemmer, Willy Møller Nielsen, Syddjurs skakklub: 3 stemmer og Tom Petri, Nordre: 6 stemmer.  

45 stemmer i alt. Derudover 7 deltagere uden stemmeret. 

Formandens beretning:  

Som tidligere formand startede Aage Olsen med 1 del af beretningen omkring årets aktiviteter, bl.a. 
juniorsamlingerne (positivt initiativ), afholdt et dommerkursus (gentager gerne hvis interessen er der), det 
nye holdturneringssystem kører uden problemer. Derefter overtog nuværende formand, Claus Andersen 
den resterende del af beretningen. Han nævnte bl.a. kommende ungdoms DM og pokalturneringen, begge i 
Skanderborg. 

Kommentarer: 

Finn Larsen (turneringsleder for holdturneringen) mente at der i forbindelse med holdturneringen var nogle 
få administrative ting der ikke virkede. Det var lidt irriterende, men klubberne er flinke til at lægge 
resultaterne ind. 

Aage mente at det nye rating kartotek system ville være klar fra 1 april. 

Beretningen blev efterfølgende godkendt. 

Drøftelse af forslag til ny holdturneringsstruktur fra FU. 

Der blev afholdt en vejledende/ uforbindende afstemning om forslaget, så Claus Andersen havde mulighed 
for at udtale sig om 6 hovedkreds holdning til forslaget på det kommende HB møde.  

For forslaget stemte: Syddjurs, Åbyhøj, Silkeborg og Nordre (18 stemmer), imod forslaget stemte: SK68 og 
Randers (13 stemmer) og følgende klubber stemte blankt: Skanderborg, Hinnerup og Rokaden (14 
stemmer). 

Regnskab. 

Kasserer Tom Petersen gennemgik herefter regnskabet.  

• Hovedkredsen har mistet lidt medlemmer 



• holdturneringen giver nettooverskud 
• gebyrerne stiger desværre 
• junior tilskuddet var steget drastisk, hvilket skyldes vores tilskud til bl.a. DM.  
• Internetudgifterne er steget pga. holdskakmodulet på hjemmesiden. 

Efter få opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.  

Indkomne forslag 

1. Torben Hansen fra VRS foreslår følgende:   
 
§4 e. ændres til: Reserver skal opstilles for et bestemt hold og må ikke spille på lavere rangerende hold. 
Reserver, der er placeret mellem to hold, må dog spille på begge hold. 
 
Kommentarer: 
Finn Larsen (holdturneringsleder, Randers skakklub) mente ikke at forslaget ville gøre nogen forskel, 
reglerne stadig kan omgås hvis det er det man vil. 
Niels Bøye (SK68) udtalte at det ville betyde meget for en klub som SK68, på en uheldig måde, hvis forslaget 
blev gennemført. Når man f.eks. stiller med højt ratede folk på hold længere nede, er det kun for at undgå 
ikke at kunne stille med fuldtalligt hold. Mere af nød end af lyst 
Claus Andersen (Rokaden) synes ikke om forslaget. Problemet er i højere grad at finde folk med bil til 
holdkampene. Det var i hvert fald ofte et problem for dem.  
Aage Olsen nævnte at det tidligere havde været diskuteret, bl.a. i 1999, men altid var blevet nedstemt. 
 
Efter kommentarerne blev forslaget sat til afstemning. 
 
Ingen stemte for forslaget. 
 
Imod stemte: SK68, Skanderborg, Randers, Rokaden, Nordre, Syddjurs, Silkeborg og Hinnerup. 
 
Åbyhøj undlod at stemme. 
 
Forslaget blev hermed forkastet. 
 

2. Rokaden foreslår  
a. 4 mands hold i D – rækken, i modsætning til nuværende 5 mands hold og  
b. at hvis et 4 mands hold møder med mindre end 2 spillere betragtes holdet som 

udeblevet. 
 
Efterfølgende blev forslagene sat til afstemning.  
 
a. 4 mands hold i D – rækken, i modsætning til nuværende 5 mands hold:  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 
b. generalforsamlingen ændrede forslaget til: at hvis et 4 mands hold møder med mindre end 3 spillere 
betragtes holdet som udeblevet: 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 
 
 



Fastsættelse af indskud til holdturneringen. 
 
Indskuddet forbliver uændret 250 kr. 
 
 
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
 
Tom Petersen fremlagde budgettet og nævnte at vi med nuværende 593 medlemmer, for første gang er 
under 600 medlemmer i hovedkredsen. Så nedgangen fortsætter og det er hovedsaligt hos seniorspillerne 
at nedgangen er stor. 
Kontingentet forbliver uændret. 
 
Valg:  
 
Formand Claus Andersen (Rokaden) er på valg. Genvalgt 
 
Kasserer Tom Petersen er på valg. Modtager ikke genvalg.   
Pga. af tidligere store problemer med at få besat posten som kasserer, besluttedes det at dele posten op i 
en kasserer og en kartoteksdel. 
 
Herefter valgtes Lars Rasmussen (Åbyhøj skakklub) til kasserer for 1 år og siddende bestyrelsesmedlem 
David Maagaard (Randers skakklub) blev kartoteksfører. 
 
Bestyrelsesmedlem Johnny Sparvang er på valg. Han havde ikke udtrykt ønske om genvalg, så som nyt 
bestyrelsesmedlem valgtes Peter Matzen (Silkeborg skakklub) 
 
Der blev ikke valgt nogen bestyrelsessuppleanter     
 
Revisor Wagn Rosenlund på valg. Genvalgt 
 
Revisorsuppleant Johnny Koust Rasmussen på valg. Genvalgt 
 
3 repræsentanter til turneringskomiteen.  På valg Lars Hougaard, genvalgt, Morten Rasmussen, genvalgt, og 
Claus Andersen, udgår. Som ny repræsentant valgtes Johnny Koust Rasmussen. 
 
Som suppleant til turneringskomiteen valgtes Tom Petri 
 
Bestyrelsen for 6 hovedkreds ser herefter ud som følger: 
 

• Formand Claus Andersen, Rokaden skakklub 
• Kasserer Lars Rasmussen, Åbyhøj skakklub 
• Bestyrelsesmedlem David Maagaard, Randers skakklub (hjemmeside og kartotek) 
• Bestyrelsesmedlem Christian Munk, Åbyhøj skakklub (sekretær) 
• Bestyrelsesmedlem Peter Matzen, Silkeborg skakklub 

 
Herefter eventuelt. 
 
Tom Petersen modtog tak for 10 år som kasserer. 
 



Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden 
 


