Dansk Skak Unions 4. hovedkreds
Referat af FU-møde 3. december 2011 kl. 10.00, Egernsund
Til stede: Kai C. Bjørnskov (KCB), Jens Carl Pedersen (JCP), Hansjørgen Clausen (HC),
Susan Clausen, Jacob Buris Andersen
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Fra hovedbestyrelsen 26.-27. november
4. Økonomi
5. Sønderjysk EMT
6. Holdturneringen
7. 4. HK nyt
8. Hjemmesiden
9. Lederuddannelse: oplæg til lokal og begrænset model
10. Juniorarbejdet
11. Skoleskak
12. Forberedelse af generalforsamlingen
13. Forslag til nye initiativer
14. Næste møde
15. Eventuelt
Nogle punkter blev behandlet i en rækkefølge.
1. Referat fra sidste møde, 20. august 2011
Referatet godkendt.
2. Siden sidst
a. SGP i Haderslev og Tønder er afholdt med succes (se resultater her, referat fra
Haderslev her og referat fra Tønder her). Haderslev havde deltagerrekord, og
det generelle koncept fungerer.
b. Andre turneringer: Slotsturneringen 2011 er afsluttet med 15 deltagere
(resultater her (pdf)). Sønderborg bymesterskab 2011 har 18 deltagere, og sidste runde spilles d. 6. december (resultater her (pdf)). Tønders byturnering er
afsluttet med 18 deltagere og er omtalt i hovedkredsbladet (resultater her
(pdf)).
c. KCB har deltaget i formandsmøde mellem 3., 4. og 5. hovedkreds. Mødet afdækkede fremtidige samarbejdsmuligheder, og formændene var enige om at
foreslå en fælles holdturnering fra 2013. Forslaget skal naturligvis vedtages på
hovedkredsenes respektive generalforsamlinger. I 4. hovedkreds fremsættes
forslaget af det samlede forretningsudvalg på generalforsamlingen i februar
(jf. punkt 12 nedenfor). På formandsmødet blev desuden drøftet juniorsamarbejde de tre hovedkredse imellem samt ønsker til administrative systemer og

turneringsplanlægningsredskaber, og der blev vedtaget en udtalelse om at
DSU bør lægge mere vægt på breddearbejdet.
3. Fra HB 26.- 27. november: møde og visionsseminar
KCB refererede fra sit oplæg på visionsseminaret. Oplægget rummer forslag til
landskontor, bredde-, senior- og ungdomsarbejde. Et referat af det samlede visionsseminar bliver tilgængeligt på DSU’s hjemmeside (indtil videre er dette offentliggjort).
4. Økonomi (JCP)
4. hovedkreds har likvide midler for ca. kr. 40.000. Årsregnskabet ser ud til at
ville fremvise et underskud på ca. kr. 3.000.
5. Sønderjysk EMT
Invitation er udsendt (og kan ses her). Hovedkredsen støtter turneringen med kr.
2.000. Det overordnede reglement for turneringen skal muligvis revideres.
6. Holdturneringen (KCB)
En holdturneringsleder mangler stadig og vil blive efterlyst på generalforsamlingen. Et nyt turneringssystem er påkrævet.
7. 4. HK nyt
Forretningsudvalget udtrykker enighed om at hovedkredsens blad er en fremragende udgivelse.
8. Hjemmesiden
Nogle tekniske problemer omkring holdturneringen. Webmasteren gør et stort arbejde.
9. Lederuddannelse: oplæg til lokal og begrænset model (KCB)
KCB præsenterede et forslag hvor samtlige klubbestyrelser i 4. hovedkreds inviteres til et lederuddannelsesmøde hvor bl.a. de forskellige bestyrelsesposters ansvarsområder vil blive drøftet og afklaret. Forretningsudvalget vil på generalforsamlingen undersøge om der er opbakning til forslaget.
10. Juniorarbejdet (HC og alle)
Juniorholdturneringen for hovedkredse er afholdt, traditionen tro på Tjele Efterskole (referat her). Praktiske og økonomiske forhold (transport- og forplejningsudgifter) i relation til stævnet diskuteredes. Forretningsudvalget fastholder princippet om at deltagelse skal være gratis. C-rækken har afholdt det første stævne
hos Bov Skakklub. Integration af skoleskakspillere i skakklubberne er en stor udfordring. Et nyt ungdomsstævne for Sønderjylland vil blive arrangeret.
11. Skoleskak (KCB)
75 nye medlemsskoler er kommet til på landsplan i 2011. 21 skoler i Sønderjyl-

land har skoleskak. Kontakten mellem skakklubberne og skolerne er et indsatsområde, jf. også punkt 10 ovenfor. Et ophold på Christianslyst for skoleskakspillere
og forældre er planlagt til juni 2012. Invitationen vil fremgå af Dansk Skole Skaks
hjemmeside.
12. Forberedelse af generalforsamlingen (forslag til dagsorden vedlagt)
Dagsordenen for generalforsamlingen d. 25. februar 2012 blev godkendt. Dagsordenen har også været offentliggjort i hovedkredsbladet.
13. Forslag til nye initiativer
Ud over det ny ungdomsstævne (jf. punkt 10 ovenfor) og lederuddannelseskurset
(jf. punkt 9 ovenfor) ingen forslag til nye initiativer.
14. Næste møde
25. februar 2012, kl. 11.00 i Vojens med forberedelse af generalforsamlingen som
eneste punkt på dagsordenen.
15. Eventuelt
Forretningsudvalget har modtaget en forespørgsel om hvorvidt det er tilladt for
den samme person både at være formand og kasserer for en klub. Forretningsudvalget er af den opfattelse at det ikke strider mod hovedkredsens vedtægter.

Referat, 3. december 2011
Jacob Buris Andersen

