FU møde 6. September 2008 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen, Herman S Petersen,
Hansjørgen Clausen og HTL Kai Bjørnskov
Suppleant Susan Clausen var inviteret, men måtte se sig engageret andet steds.
1.Referat fra foregående møde
2.Kassererens opkrævningssystem
3.Kartotekførerens job
a. Kartotek
b. Medlemslister
4.Medlemskampagnen
5.Juniorlederkursus
6.Juniortiltag
7.Holdturnering
8.Sønderjysk EMT
9.SGP
10.Pokalturnering
11.Hjemmeside
12.Mødedeltagere
13.Eventuelt
14.Næste Møde

1. Referat fra foregående møde:
Referatet godkendtes
2.Kassererens opkrævningssystem:
Systemet virker bestemt helt nøjagtigt. Der har ikke været tab, idet kassereren kan være en meget
plagsom person. Der blev diskuteret om de økonomiske problemer der er med udmeldte spillere,
Klubberne skal være hurtigere til at få slettet udmeldte personer, så der ikke skal betales kontingent
til hovedkreds og union. Klubberne har udtrykt glæde over de lister med medlemmer, som
kassereren har rundsendt.
3. Kartotekførerens job:

Kartoteksføreren udtrykte stærk utilfredshed med systemet, det er meget gammelt og utidssvarende.
Det havde nok været bedre at DSU kastede lidt kalorier efter dette, i stedet for en skakserver. Efter
at have benyttet systemet i et ½ år, er KF ikke helt stilren i sin virken, men forsøger at være ovenpå.
Det var så her at juniorlederen ville teste den påstand og udbad sig en liste over potentielle spillere
der kunne komme i betragtning til Tjele.
Der forventes ikke noget af KF til FU-møder, men til Generalforsamlingen skal der udfærdiges en

liste over til- og afgang.
Hovedkredsens medlemstal for de første 3 kvartaler er Jan: 291, Apr: 279, Jul: 274.
4.Medlemskampagnen:
Det er endnu for tidligt at kunne udtale sig om effekten af medlemskampagnen. Udvalget der blev
nedsat for at arbejde med det, har udført et stort arbejde. En decideret kampagne har der ikke været i
klubberne, de har ”kun” lavet det de plejer at lave. Vi skal hen sidst på året før der kan ses en effekt.
Det bliver nok på børnesiden at der kan ses en effekt, næppe hos de voksne. Udvalget har barslet en
skrivelse som vil komme i hovedkredsbladet og på hjemmesiden. Kai fortalte at man i Haderslev
lader de unge spille skak i et ½ år, før de skal til at betale kontingent.
Der kommer ikke medlemmer via skakportalen, og studenterne skal videre til Aarhus og Odense.
Kai har lavet et indlæg til hjemmesiden, med lidt hygge og lærdom.
Der skal omdeles 800 cd-rommer fra DSU, i håb om at det vil give flere spillere. De skal sendes til
tidligere medlemmer, og ligge på biblioteker og lignende.
Frede nævnte at han postulerede overfor DSU skakserver, at han havde glemt sit password, hvilket
så ikke var helt sandt. Han fik så et nyt på 12 karakterer. Dankort kan nøjes med 4, hvordan skal
man kunne huske 12 karakterer, hvis man vil ind på skakserveren fra en fremmed maskine.
Her blev det vendt om formanden er bemyndiget til økonomiske beslutninger. Man enedes om en
bagatelgrænse, der ikke omfatter et flertal i FU.
5.Juniorlederkursus:
Kai Bjørnskov har stablet et kursus på benene, med henblik på at uddanne en flok juniorledere.
Der er op mod 7 tilmeldte fra 3 klubber. Frede udtalte at den eneste sikre tilgang er børn, så vi skal
arbejde på det plan, så der burde uddannes 2 fra hver klub.
I 9 af 10 kommuner vil det ikke være et økonomisk problem at starte skoleskak op, bare et lokale, et
skab til materialer og så gerne en fotokopieringsmaskine.
Det ville være godt med pensionister, der med et langt skakliv har meget erfaring at øse af.
Der skal dog være nogle juniorer, før ledere.
Hos Dansk Skole Skak (DSS) er det største problem lederrekruttering. Kai har sammen med Tjele
Efterskole lavet et hjælpetrænekursus, og der er der 15-årige der brænder for skak. DSU´s tiltag er
for at få fat i de unge.
Det springende punkt er instruktøren, resten lånes fra skolen eller fra kommunen.
Efter en årelang strid, nærmer DSU og DSS sig hinanden.
Det største problem med skoleskakken er at det starter efter skoletid, dvs. klokken 15.00, hvilket
ikke er muligt for den arbejdende del af skakspillere.
6.Juniortiltag:
Juniorerne er jo med til både klub- og holdturnering, og har egen række til pokalskak og SGP.
Dertil kan tillægges DM for hold på Tjele, som i år er 3 – 5 oktober.
Det er en dyr fornøjelse for hovedkredsen, men en oplevelse for de der kommer med. Af de 8 der
deltog sidste år er alle 8 stadig medlem i hovedkredsen. Turen frem og tilbage i egen bus, er lidt
småpebret, men er en nødvendighed. Der har ikke været kritik af prisen på Generalforsamlingen,
men Juniorlederen fik til opgave at se sig om efter billigere løsninger.
7.Holdturnering:
Vores nye system til indberetninger fungerede ikke optimalt i starten, men er nu så opdateret at
Kai lover at det vil virke i år. Herefter bliver den nemmeste måde at indberetteresultater via
hjemmesiden. Det er ikke svært, men Kai skal nok læse resultaterne om de så kommer på en Wordfil. Invitationerne er udsendt, Graasten var faldet ud af mesterrækken, og Fribonden har ikke svaret
endnu. Og Kai lover at sprede kilometerne ligeligt ud over holdene.
Uge 2 bør undgås, da 5/1 er meget tidligt, det er første mandag i året, og første klubaften efter julen.

8.Sønderjysk EMT:
Haderslev er arrangør af den kommende SEMT. Bestyrelsens forslag til kalender; søndag 18/1: 1.
og 2. runde; søndag 1/2: 3. og 4. runde; søndag 15/2: 5. og 6. runde og Lørdag 28/2: 7. runde.
Forslaget blev godkendt af FU.
Den økonomiske situation taget i betragtning blev tilskuddet til SEMT, på 3000,- og 100,- til pokal,
diskuteret. Herunder en graduering af beløbet, antallet af spillere taget i betragtning. FU anser ikke
at det er præmiestørrelsen, der afgør antallet af spillere.
Efterfølgende vedtog FU at give 2000,- til 1.præmien, de øvrige præmier betales af arrangøren.
Haderslev er dog allerede i gang med at finde sponsorer.
9.SGP:
SGP-udvalget har mødtes flere gange på Messenger, og har revideret reglementet, og lavet
kalender. Også her var FU inde og se på økonomien og besluttede at sænke tilskuddet til 1000,-., ud
fra argumentet om at det ikke er pengepræmiernes størrelse der afgør om man deltager i
turneringen. Og det store hit, medaljer, koster jo ikke en krig. SGP-udvalget vil se på
præmiestørrelserne, fx kunne beløbet fra den enkelte spillers deltagelse i et enkelt stævne hæves fra
10,- til 20,-. Da klubberne selv sætter størrelsen af indskuddet kan dette så også hæves, hvis ikke
den enkelte klub vil finde sponsorater.
10.Pokalturnering:
Her blev det spisebilletterne der blev endevendt, og FU enedes om at sætte beløbsrammen til 100,pr. spiller og kørepenge.
11.Hjemmeside:
Udgiften til vores nye hjemmeside blev endevendt. På Generalforsamlingen i 2007, blev det på lagt
at købe et system, og det blev oplyst at prisen var 2000,- Det viser sig nu at vi skal betale op mod
5000,- om året. Dette skal selvfølgeligt lige følges op, men vi kan nok ikke slippe for den
førstkommende betaling. Dette vil kassereren ikke bare betale, men have FU´s opbakning.
Ellers får de 44.000,- vi har i kassen hurtigt ben at gå på.
12.Mødedeltagere:
Det blev vedtaget at lade HTL Kai Bjørnskov og suppleant Susan Clausen få mødepligt, men ikke
stemmeret.
13.Eventuelt:
Juniorlederen HansJørgen Clausen har fået ny mailadresse: majbritclausen@email.dk
Formanden Frede Andersen er af sin kommune blevet pålagt et nyt gadenummer så adressen er nu:
Koldingvej 130, Gabøl, 6500 Vojens.
14.Næste Møde:
Næste møde hos Kai Bjørnskov 11/10 hvor vi blandt andet skal se på fusionsudvalgets oplæg.
15/11 reserveres til FU-møde, hvis behovet er der.
Referent: Søren Krabbenhøft

