
Forslag nr. 2 til Delegeretmødet 2021, Dansk Skak Union 
fra Holger Lodahl, medlem af Hovedstyrelsen og formand for Københavns Skakunion.  
17. juli 2021.  
Sendt til DSUs HB.  

Der ønskes en præcisering af at Dansk Skaksalg skal drives som en forretning, se tilføjelsen markeret 
med rødt:  

Love for Dansk Skak union – udgave 1. april 2018 (på Skak.dk) 

§3 Virkemidler  

For at virkeliggøre ovennævnte formål kommer følgende virkemidler særligt i betragtning:  

a. Afholdelse af enkeltmands-, hold- og korrespondanceturneringer.  
b. Medlemskab af Fédération Internationale des Échecs (FIDE), Nordisk Skakforbund og International 

Correspondance Chess Federation (ICCF) og deltagelse i turneringer arrangeret af disse.  
c. Udgivelse af et obligatorisk medlemsblad, Skakbladet.  
d. Udgivelse af en klubfortegnelse/almanak.  
e. Afholdelse af kurser.  
f. Salg af skakartikler.  

Stk. 2 
Salg af skakartikler skal ske på et forretningsmæssigt grundlag. Det er hovedbestyrelsens ansvar at tilse, at 
dette sker. Hovedbestyrelsen kan beslutte at indstille eller sætte Salg af skakartikler på pause, hvis man 
vurderer, at der ikke er et forretningsmæssigt grundlag herfor. Endvidere skal enhver overførsel af midler fra 
DSU til Dansk Skaksalg godkendes af hovedbestyrelsen.  

 

Begrundelse:  
Dansk Skaksalgs resultater har gennem årene været meget dårlige, og der er overført betydelige 
beløb for at redde Dansk Skaksalg. Det er vigtigt at få præciseret, at Dansk Skaksalg skal drives 
som en forretning, og at det er HB som skal tilse, at dette sker. Og det er meget vigtigt, at DSUs 
love giver HB frihed til at afvikle Dansk Skaksalg, hvis dette er det rigtige valg fremfor at være 
tvunget til at fortsætte, fordi det står i vedtægterne.  
 
Se endvidere lidt historisk materiale, der sikkert ikke er at finde på det ny WWW.SKAK.DK.   
 
 
Hvordan har det set ud med økonomiske resultater for Dansk Skaksalg? 
 
2002, resultat 15.431 DKK, varebeholdning 564.000 DKK, egenkapital 357.207 DKK 
2003, resultat 24.000 DKK, egenkapital 357.207 DKK 
2004, resultat 6.000 DKK, egenkapital 357.207 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2005, resultat -48.000 DKK, egenkapital 309.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2006, resultat -43.000 DKK, egenkapital 266.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 



2007, resultat -4.000 DKK (men engangsindtægt på 30 tkr), egenkapital 262.000 DKK, ”ikke 
tilfredsstillende” 
2008, resultat -107.000 DKK, egenkapital 155.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2009, resultat -19.000 DKK, egenkapital 136.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2010, resultat -44.991 DKK, egenkapital 91.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2011, resultat -181.489 DKK, egenkapital ?? DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
2012, resultat -54.206 DKK, egenkapital ?? DKK, ”ikke tilfredsstillende” + dropper revisor 
2013, resultat 18.157 DKK, egenkapital 136.000 DKK, ”ikke tilfredsstillende” 
 
Her opgives at lave et selvstændigt regnskab for Dansk Skaksalg (?) Nu er det en del af DSU’s 
regnskab, hvilket må belaste kassereren!!! 
 
2014, resultat 17.803 DKK 
2015, resultat 18.640 DKK 
2016, resultat 17.000 DKK 
2017, resultat -2.367 DKK + nedskrivning af egenkapital med 11.599,13 
2018, resultat ??? DKK, men egenkapitalen er nedskrevet med > 100.000 DKK 
 
Tallene siger nok.  
 
Hvordan med tidsrøveri?  
 
Udpluk fra 2012 Hovedbestyrelsesmøder: 
 

 



 

 

 

 

 

 

  


