
Dansk Skak Unions 4. hovedkreds    

Formanden 

Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev 

Haderslev, den 15.2.2015 

Til FU og alle klubformænd 

Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl. 13.00 på Danmarksgade 8 i Vojens. 

 

Dagsorden: (Bemærk tillæg af pkt. 17) 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning. (Foreløbig udgave vedlagt) 

 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. (Vedlagt) 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

5. Indkomne forslag. 

 

6. Valg 

a: Valg af FU medlemmer: På valg er Søren Krabbenhøft (modtager genvalg) og Kai 

Bjørnskov (modtager ikke genvalg). 

b: Valg af suppleant til FU. (Susan Clausen modtager ikke genvalg) 

  c: Valg af kritisk revisor. (Gert Jöhnk modtager genvalg) 

  d: Valg af revisorsuppleant.  

 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? 

Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. (Behandlet i FU) 

 

8. Holdturneringen (Svend Erik Kramer) 

 

9. Pokalturneringen 2014 (Niels Falsig) 

 

10. SGP  (Svend Erik Kramer) 

10.1. Rapport. 

  10.2. Valg af medlem til SGP-udvalget. Svend Erik Kramer modtager ikke genvalg 

 

11. Initiativprisen. (Ribe skakklub er indstillet) 

 

12. Hæderstegn (Gert Jöhnk er indstillet) 

 

13. Ungdomsaktiviteter (Hansjørgen Clausen) 

 

14. Andre aktiviteter 

 

15. Nyt fra HB (Kai Bjørnskov), herunder divisionsturneringsdatoer 2015-16 

 

16. Skoleskak – redegørelse ved Kredsformanden 

 

17. Oplæg til fusion med 5. Hovedkreds (Oplæg vil forhåbentlig foreligge) 

 

18. Næste Generalforsamling (20. Februar i  ??) 

 

19. Eventuelt   



Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds   Vojens, den 21.2.2015 

 

Formandsberetning ved generalforsamlingen 21. februar 2015 

 

Det forløbne år kan i organisatorisk henseende betegnes som afventende. 4. hovedkreds’ FU har – 

ud over tilløb til fusion med 5. hovedkreds - ikke taget selvstændige initiativer, men de aktiviteter, 

som hovedkreds og klubber har ansvar for, har kørt som sædvanlig – dog ikke uden problemer! 

 

Det helt store kaos opstod omkring divisionsturneringen, hvor det viste sig, at DSU ikke havde styr 

på det nye divisionsturneringssystem, og at ingen tilsyneladende tog ansvar for det. Der var ingen 

kommunikation med den/de, som skulle færdiggøre systemet – og ingen var klar over det! Først i 

den 11. time blev der taget fat, og så må man dog rose de involverede, som alligevel nåede at få det 

meste i drift til tiden. Men et lederskab med et bedre overblik over de arbejdsopgaver, som skal 

løses – og gerne til tiden – var helt klart savnet. Og for retfærdighedens skyld: Jeg har tidligere gjort 

mig til talsmand for, at de mange opgaver, som efterhånden skal løses i DSU-regi, er for meget for 

et FU, hvis medlemmer skal løse dem ved siden af et almindeligt job. Der er brug for, at der skabes 

et landskontor med mindst 1 fuldtidsstilling, som kan håndtere den administrative byrde i DSU.  

 

Kaos’et forplantede sig til hovedkredsene, til hvis turnering der slet ikke var et færdigt system. DSU 

havde talt om, at divisionsturneringen og hovedkredsturneringerne gerne må styres af et større, fæl-

les system, og vi troede, at det var nu, det ville blive tilbudt. Vi blev klogere, og DSU’s formand 

Lars-Henrik Bech Hansen erklærede kategorisk, at hovedkredsturneringerne var hovedkredsenes 

eget problem og fralagde sig ethvert ansvar.  

Kun med et fantastisk arbejde af Svend-Erik Kramer, Christian Dahl, Lars Wissler og klubformæn-

dene samt ikke mindst af Verner Christensen, som leverede turneringssystemet til os, lykkedes det 

at få hovedkredsturneringen i gang til tiden, om end de første runder måtte indberettes uden enkelt-

resultater.  

Vi kan konstatere, at divisionsturneringssystemet nu fungerer. DSU melder, at man også er sindet at 

tilbyde et holdturneringssystem, som er koordineret med øvrige DSU-edb-systemer, til hovedkred-

sene, men vil ikke garantere, at det kommer så tidligt, at det kan tages i brug i efteråret 2015. Så ved 

vi det. Så meget om holdturneringen, som stadig ved siden af det lokale klubliv er vor fornemste 

aktivitet.  

 

SGP har igen i år været et hit med rigtig mange deltagere – også juniores, som formen synes meget 

velegnet til. Desværre har Svend Erik efter mange års godt arbejde meldt sin afgang, så der skal 

findes en ny turneringsleder.  

 

Den sønderjyske enkeltmandsturnering blev afholdt i Gråsten, som forsøgte sig med en week-end-

turnering. Turneringen blev overraskende vundet af unge Ralf Murtuzov, Alssund, der her fik sin 

første flotte sejr. Gråsten refererer, at det var en hyggelig og spændende turnering. Man må dog 

indvende, at med kun 18 deltagere og næsten ingen af hovedkredsens stærkeste spillere med er vor 

vigtigste turnering ved at være devalueret. Vi håber på, at turneringen i år i Vojens kan samle flere 

deltagere og gerne flere mesterspillere. 

 

Trekantsturneringen, arrangeret af Alssund og Gråsten er blevet en ”tokant”, da Aabenraa Skakklub 

er nedlagt. De fleste af spillerne har fundet andre klubber, men det er sørgeligt, at en så stor by som 

Aabenraa ikke længere har en skakklub.  



Det forlyder, at Vejen Skakforening også er vanskeligheder, men klubber har dog endnu ikke meldt 

afgang, og så længe medlemskontingentet betales, lever klubben.. 

 

Grenzturneringen i Tønder/Leck og Løgumkloster Byturnering afvikles også fortsat planmæssigt. 

Vi skal være taknemmelige over, at der stadig er klubber, som vil invitere og tage slæbet. 

 

Skulle der være aktiviteter, jeg ikke har omtalt, skyldes det blandt andet, at hjemmesiden, som man 

normalt kan konsultere for at se, hvad der er sket, har problemer. Alle nyheder siden 2013 er pt. 

væk! Webmasteren og vort nye og billigere webhotel arbejder med problemet og skulle meget gerne 

igen finde vores historie! Hjemmesiden er i øvrigt af FU udpeget til indsatsområde i det kommende 

år. Den anvendes alt for lidt, og efter at NYT er gået ind, er hjemmesiden vor bedste informations-

kanal. Webmaster har nylig udsendt en vejledning i at lægge stof ind, så gå bare i gang! 

 

Jeg vil gerne slutte med at takke for den tillid, I har vist mig i min formandsperiode. Jeg modtager, 

som I ved, ikke genvalg. Det skyldes udelukkende træthed – ilden er ved at slukkes! Jeg håber, at 

fusionen med 5. hovedkreds nu må lykkes, gavne og være min sidste formandsindsats. Tak for nu. 

 

Kai Bjørnskov 








