
Referat af Dansk Skak Unions Støtteforenings (DSUS) generalforsamling i Nyborg, lørdag d. 14. 
april 2001. 
 
 
Erik Søbjerg bød velkommen og mindes med forsamlingen Knud Klausen, medlem af DSUS og 
Dansk Blindeskaks stifter, der var afgået ved døden i årets løb.  
 
1. Valg af dirigent.         
 Martin Noer blev valgt.  
 
2. Formandens beretning. 

 
Erik Søbjerg fik ordet. I år 2000 støttedes 4 turneringer: Vesterhavsturneringen, Politiken Cup, 
Dianalund IM samt kvinde IM-turnering på Tjele. Derudover støttede vi 
træningsarrangementerne for de bedste danske juniorer og seniorer med den verdensberømte 
russiske træner Mark Dvoretsky. 
 
Turneringer i år 2001 der modtager støtte omfatter Vesterhavsturneringen, Politiken 
Cup/Copenhagen Open, Rønne 100 års jubilæums-turnering, IM-Open i Holbæk samt kvinde 
IM-turnering arrangeret af Sydkysten og FTSADPOKS. Den planlagte GM-Open i Greve 
udskydes desværre til 2002. 

 
Bestyrelsen lagde op til fremover ikke at udsende årsmærker, da det bliver sværere og sværere 
at finde egnede kandidater under de nuværende udvælgelseskriterier. Samtidig hermed ønskede 
man at begrænse antallet af årlige udsendelser til medlemmerne fra de nuværende to til én årlig 
udsendelse før påske. Man ville i stedet producere et hæfte indeholdende den nuværende 
årsberetning med formandsberetning, regnskab og medlemsliste samt som noget nyt små 
referater af de støttede turneringer med kommenterede partier.  
 
Der blev udtrykt beklagelse over tanken om at droppe årsmærkerne, og forsamlingen ønskede at 
man udvidede den kreds af ”modeller” man søgte i. Der var opbakning til at begrænse antallet af 
årlige udsendelser til én. Bestyrelsen lovede at overveje årsmærkets fremtid endnu engang. 
 
DSUS har erhvervet domænenavnet www.dsus.dk, og hjemmesiden vil fortsætte herpå med 
hyppigere opdateringer.  
 
Internetpartiet Heine mod Verden var i modsætning til hvad der fremgik af DSU´s 
formandsberetning arrangeret af DSUS i samarbejde med Politiken. Webmaster Søren Søgaard 
og Sune Berg Hansen lagde et uhyre stort arbejde i arrangementet der kun kunne betegnes som 
en stor succes. Efterfølgende producerede Sune og Søren et hæfte om matchen. 
 
På seneste bestyrelsesmøde blev det diskuteret at ændre støttepolitikken med hensyn til GM´ere. 
Den hidtidige politik var at GM´ere ikke var støtteberettigede. Bestyrelsen ønsker at DSUS 
fremover skal kunne yde støtte til GM´ere der målrettet arbejder på at støde frem i 
verdenseliten. Der vil være en større grad af subjektivitet i behandlingen af disse ansøgninger 
end sædvanligt i DSUS’s støttepolitik. Dette tiltag blev modtaget positivt af forsamlingen, hvor 
særligt Peter Heine Nielsens seneste fremskridt blev nævnt som eksempel på en udvikling,  man 



kunne være med til at understøtte videre fremover. Det er også særligt denne spiller bestyrelsen 
har haft i tankerne p.t. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 

3. Regnskabet. 
I Jan Sørensen fravær gennemgik Søren Søgaard regnskabet. Årets resultat blev på et lille 
overskud på kr. 239. DSUS har i det forløbne år erhvervet obligationer nom. kr. 444.000. Dette 
skulle sikre en højere forretningen af kapitalen end det var tilfældet på højrentekontoen. Den 
højere renteindtægt skal anvendes dels som støttemidler dels som overskud, der skal sikre mod 
udhulning af kapitalen. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
 Ingen. 
 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
 Bestyrelsen foreslå uændret kontingent på kr. 100 årligt. Der var ingen andre forslag. 
 
6. Valg. 

a. Formand: Erik Søbjerg blev genvalgt uden modkandidater. 
b. 1 bestyrelsesmedlem: Kristian Jensen blev genvalgt uden modkandidater  
c. 1. og 2. suppleant: Verner Christensen blev nyvalgt og Eigil Johansen modtog genvalg. 

Begge uden modkandidater. 
d. 2 revisorer: Ove P. Eriksen og Aksel Hansen blev genvalgt uden modkandidater  
e. 1 revisorsuppleant: Ove Gjelstrup blev genvalgt uden modkandidater 
 

7. Eventuelt. 
Der var forlods blevet trukket lod om 20 eksemplarer af hæftet ”Heine mod Verden”. Under 
generalforsamlingen blev der trukket lod om et gavekort på kr. 450 fra Dansk Skaksalg. 
Vinderen blev Ikast Skakklub. 

 
 
 
Referent: 
Allan Bangsbro 
 


