erj
k

Gabøl d.16.2.02

Hovedkredsmødereferat 16.2.2002

SKAK
4. hovedkreds

Mødested: Rødekro kro

FU
Deltagere:

Augustenborg Skakklub.- Ib Andersen
Bov Skakklub.- Verner Frede Schrøder
Brørup Skakklub.- fravær uden afbud
Dansk Skakklub Flensborg.- Rudolf Mach.
Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – Chr. Ingvardsen og klubkammerat
Fribonde Flensborg. - Jörg Gradert
Gråsten Skakklub.- Hansjørgen Clausen.
Haderslev Skakklub.- Anders Munck
Hejls Skakklub.- fravær uden afbud
Lunderskov Skakklub. – fravær med afbud
Løgumkloster Skakklub.- fravær med afbud
Ribe Skakklub.- Jørgen Nielsen og klubkammerat
Skakklubben Alssund. - Broder Petersen,
Tønder Skakklub.- Niels Falsig og Gonde Hansen
Vamdrup Skakklub.- J. C. Baagøe
Tårnet Vejen. - fravær uden afbud
Vejen Skakforening. – Søren Krabbenhøft.
Vojens Skakklub.- Frede Arnfeldt Andersen
Aabenraa Skaklub.- Uwe Hansen
Nyt fra Sønderjydsk Skak - Helge Andersen
Forretningsudvalget. –Frank Petersen, Ove Christensen, Frede Andersen,
Hansjørgen Clausen. Kurt Petersen havde meldt afbud.

I alt 22 personer med i alt 18 stemmer
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning. v/Frank Petersen (FP)
3. Kassererens beretning. v/ Ove Christensen (OC)
4. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) og vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag
1. Broder Petersen Alssund: Halvering af præmierne i holdturneringen
2. Jørgen Nielsen Ribe: 8 mesterrækkehold af 8 mand
6. Valg
a: Valg af FU medlem: Ove Christensen modtager genvalg.
b: Valg af FU medlem. Kurt Petersen modtager genvalg.
c: Valg af FU medlem. Frede Andersen modtager genvalg.
d: Valg af kritiske revisorer. På valg er: Broder Petersen og Claus Mogensen
begge modtager genvalg.
e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk som modtager genvalg.
7. Holdturneringen 2001/2002 v/ (KP)
8. Junior v/ Hansjørgen Clausen
9. Sønderjydsk EMT
a: 2002 Haderslev Skakklub
b: 2003 Haderslev Skakklub
c: 2004 Hvem afholder stævnet
10. Hovedkredsbladet ”Nyt fra Sønderjydsk Skak”
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11. Hjemmesiden for Sønderjydsk Skak: www.4hk.dk
12. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer
FP bød velkommen og foreslog derefter Niels Falsig til ordstyrer. Niels modtog valget. Niels
oplæste derefter dagsordnen og anmodede deltagerne om at præsentere sig med navn og klub,
hvorefter han overgav ordet til Frank.

2. Formandens beretning. v/Frank
FP startede med at mindes de afdøde medlemmer– Kjeld Michaelsen og Ivar Boesen Lunderskov
og Leif Kirkegaard, Løgumkloster- med et minuts stilhed.
FP gjorde opmærksom på at punkt 4 og 5 af praktiske grunde havde byttet plads.
FP oplyste at skakserveren får tilskud fra DSU og vil derfor ikke belaste kredsens budget.
Afslutningen på ”Skaktur Syd” er endnu ikke planlagt men udvalget arbejder på den.
Laugesen arbejder hårdt på Jubilæumsskriftet, men mangler hjælp fra klubberne med oplysninger
og materiale om tiltag der er sket i deres område, som kunne være relevant for Jubilæumsskriftet.
Børnekontingentet vil DSU have fjernet, hvilket betyder en kontingentstigning idet de så skal
betale som juniorer. Vi er imod dette og anbefaler at stemme imod ved det kommende delegeretmøde
i Greve i påsken 2002. De der ikke er med til mødet anmodes derfor at udfærdige en fuldmagt som en
deltager kan anvende ved afstemningen.
FU har modtaget 6000 kr, som kan søges til ekstraordinære foranstaltninger.
Der var ingen kommentarer til den udsendte beretning og den blev enstemmig godkendt.
JN sagde, at der er sendt mange e-mails til Jyske/Vestkysten, jeg har haft kontakt med Esbjerg, der
ligeledes har sendt mange, men der skal følges op på kritikken af den manglende skakspalte hvis der
skal være håb om at få den tilbage. NF:Curt Hansen havde oplyst at hans person ikke skulle stå i
vejen for at få spalten tilbage.
FP oplyste at han havde gjort meget for at få den tilbage og også havde genskrevet, men savnede
svar fra Jyske.
Efter yderligere et par kommentarer blev beretningen enstemmig godkendt.

3. Kassererens beretning.
OC redegjorde detaljeret for regnskab og stillede det derefter til diskussion. Det tilsyneladende
overskud på godt 1900 kr var i virkeligheden et underskud på 2120 kr. Det tilsyneladende overskud
skyldes Skaktur Syd indtægter og jubilæumsfonden.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) og vedtagelse af budget
FU foreslog uændret kontingent.
OC foreslår præmierne i holdturneringen nedsat til 300 og 200 for at bedre økonomien, samt
forlængelse af 7,50 kr stigningen med et år, nemlig for hele 2003. Det sidste medførte en del
diskussion, da det smagte af at en stigning der var vedtaget som midlertidig blev gjort permanent.
NF foreslog en kontingentstigning på 10 kr/kvt med virkning fra d.1.april 2002. Samtidigt skulle
Jubilæumsbidraget bortfalde som planlagt d.31.12.2002. Dette blev godtkendt med 16 stemmer for
og 2 undlod at stemme.
Herefter blev også budgettet enstemmigt godkendt.
JN anbefalede at formændene lod hatten gå rundt i klubben til fordel for støtteklubben, da han fandt
det beskæmmende at Jörg var den eneste der rigtig havde gjort noget ved sagen.

5. Indkomne forslag
1. Broder Petersen Alssund: Halvering af præmierne i holdturneringen
2. Jørgen Nielsen Ribe: 8 mesterrækkehold af 8 mand
BPs forslag gav 6 for 7 imod, resten undlod at stemme. Forslaget er hermed forkastet, men dog reelt
næsten vedtaget fordi OCs budget for år 2002 indebar en væsentlig sænkning af præmierne.
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JNs forslag blev vedtaget som formuleret. Essensen i forslaget var at M-rækken skulle være flexibel
og tilpasse sig antallet af hold, men sådan at der igtes mod optimalsituationen på 8 hold. Forslaget
blev vedtaget med 1 stemme imod.

6. Valg
a: Valg af FU medlem: Ove Christensen modtager genvalg.
b: Valg af FU medlem. Kurt Petersen modtager genvalg.
c: Valg af FU medlem. Frede Andersen modtager genvalg.
d: Valg af kritiske revisorer. På valg er: Broder Petersen og Claus Mogensen
begge modtager genvalg.
e: Valg af revisorsuppleant. Gert Jøhnk som modtager genvalg.
Samtlige opstillede blev uden modkandidater genvalgt.

7. Holdturneringen
FP gav i KP´s fravær et resume over den forløbne del af turneringen og kom her ind på et problem
der var opstået mellem Lunderskov og Aabenraa, hvor de 2 holdledere spillede mod hinanden og var
uenige om afgørelsen af et problem i deres eget parti. Dette kunne afhjælpes af at holdreglerne tillod
at udpege en ikke-medspillende kampler. I dette tilfælde var FP tilstede, men reglementet tillader
ikke at han greb ind. Dette finder FU en løsning på, som vil blive indarbejdet i næste sæsons
reglement.
NF gjorde opmærksom på, at FU ved koordinering af M-række og divisionskampe bør sikre, at Mrækken spiller hjemme når divi-holdet gør.
Der udspandt sig en diskussion om at fjerne tidskontrollen ved 30 træk i 1½ time og i stedet spille 2
timer og slut. FAA fortalte at han havde haft problemet ved en match mod Haderslev, hvor
modstanderen overså tidskontrollen og tabte på tid (heldigvis i en tabt stilling). En afstemning gav
kun 3 stemmer til et forslag om at fjerne tidskontrollen ved 30. træk. Forslaget faldt.

8. Juniorskak v/ Hansjørgen Clausen
Sidste års udtagelsesstævne var en fiasko, hvorfor HJC har valgt at forhåndsudtage et hold, som så
bliver det hold der kommer med til venskabsmatchen mod Slesvig/Holsten d.24-25.august 2002 i
Kiel, hvilket må siges at blive deres træningsophold.
HJC benyttede lejligheden til at berette om deres succes med medlemstilgang, de fik trykt 4000 A4
løbesedler omdelte dem , hvorefter medlemstallet i løbet af relativ kort tid steg fra 8 til 21, så det er
ikke så vanskeligt endda. OC indskød: "vi har fået 11 medlemmer efter samme koncept."
NF efterlyste samarbejde mellem klubber som havde skoleelevhold, som kunne spille i
holdturneringens D-række. Haderslev har et utroligt godt samarbejde med skoleskakken, men ingen
til Drækken, Frøslevlejrens elever er 9-10 klasseelever og for store og stærke til D-rækken.
Såvel Ribe som Tønder har speciel side på deres hjemmeside vedrørende skoleskakken.
FP: juniorskakken har det godt i Tønder, Ribe, Haderslev, Gråsten og Bov.

9. Sønderjydsk EMT
a: 2002 Haderslev Skakklub
b: 2003 Haderslev Skakklub
c: 2004 Hvem afholder stævnet
HJC:Gråsten Skakklub vil gerne arrangere Sønderjydsk Mesterskab 2004 i forbindelse med vort 80
års jubilæum! Der var ikke andre ansøgere, så Sønderjydsk Mesterskab 2004 overdrages til
Gråsten.

10. Hovedkredsbladet ”Nyt fra Sønderjydsk Skak”
HA: 2-3 numre årligt vil betyde en omlægning af den type stof der bringes, men det må præciceres,
at det ikke er økonomi der er skyld i planerne om reducering af antalleet af numre, men derimod den
tilsyneladende mangel på interesse i at tilsende mig stof til bladet. En forudsætning for bladets
berettigelse må være at stoffet afspejler hvad der rører sig i hele kredsen.
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JN: absolut tilfredshed med bladet, trist hvis det kun skal komme 2 gange om året.
JG: bliver bladet tykkere, hv is vi sender stof eller bliver andet stof udeladt?
HA: jeg bestemmer bladets sidetal.
RM: bibehold bladantallet.
FAA: der kunne også være et par eller 3 geografisk velplacerede medlemmer som virkede som
journalister for bladet.
JN: under/efter et arrangement ville det være naturligt at spørge arrangøren – sender du referat til
Helge eller skal jeg gøre det? På den måde forpligter man jo til at det bliver gjort.
AM: vi har selv et udmærket klubblad med mange partier og har derfor ikke det samme behov som
de små klubber. Men vi bruger det til at følge debatten i kredsen.
Og der var mange flere indlæg som alle bekræftede at bladet var skattet overalt.

11. Hjemmesiden for Sønderjydsk Skak: www.4hk.dk
JG udtrykte utilfredshed med hastigheden for rettelser på hjemmesiden.
NF m. fl. gav udtryk for stor tilfredshed med hjemmesiden og kunne fint leve med
småskavankerne.
JN havde samme indstilling og besøgte siden dagligt.

12. Eventuelt
FS, BP og NF gav udtryk for særdeles dårlige erfaringer med indvandrere, når man havde indplaceret
dem i løbende arrangementer. Deres forståelse for at møde til de fastsatte tidspunkter var meget
dårlig.
AM gjorde opmærksom på at det jo heller ikke var let for indvandrerne at tilpasse sig et færdigt
program ofte lagt for det næste halve år.
IA udtrykte utilfredshed med at Ole Block ikke havde gjort sig den ulejlighed at hilse på deltagerne i
Nordisk Mesterskab.
Adskillige gav udtryk for stor utilfredshed med ekspeditionen og ekspeditionstiden hos Dansk
Skaksalg. FP blev bedt om at rette henvendelse til Dansk Skaksalg og klage over situationen.
OC sagde at han fremover ville anvende checks som præmier efter holdturneringen i stedet for de
traditionelle gavekort til Dansk Skaksalg.
Mødet varede fra kl.13.00 til kl.16.30. Undervejs blev der serveret kaffe og wienerbrød.
Næste hovedkredsmøde d.15.02.2003

Referent: Frede A. Andersen, sekretær for Sønderjydsk Skak
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