FU-møde i Sønderjydsk skak 10.01.2004
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Oplæsning af sidste fu-møde. Af Herman S Petersen
3. Formanden beretter siden sidste møde. Af Hansjørgen Clausen.
4. Økonomi i hovedkreds. Af Frede Andersen.
5. Holdturneringen 2003 – 2004. Af Kurt Petersen.
6. Pokalturnering 2004 25/4 i Tønder. Af Frede A
7. Opstilling af dagsorden til Generalforsamling.
8. Juniorstævne i Vojens d. 15/5 2004. Af Søren og Hansjørgen.
9. Kandidat til initiativpris og hæderstegn. Af Hansjørgen.
10.Støtte til klubber og skoler. Af Hansjørgen.
11.Siden sidst.
12.Eventuelt.
Hansjørgen byder velkommen til forretningsudvalgsmødet.
Referat fra sidste møde gennemgåes og godkendes. Med følgende bemærkninger.

Hansjørgen mødes med 5.hovedkreds 25 januar; for at drøfte samarbejde vedrørende
holdturneringen.
Beretning: Det seneste referat var ikke blevet sendt til Helge Andersen. På grund af at Frede
Andersen havde optaget referat, har der ikke været opmærksomhed på om referatet var
tilgået redaktøren.

Der har været et indlæg i hovedkredsens blad, om hvad sker der i hovedkredsen.
Artiklen stiller en masse spørgsmål, hvem føler sig truffet. Den er skrevet meget
tvetydig. Herman S Petersen fortæller at flere af Ribe Skakklubs medlemmer ikke kunne
forstå den, eller opfattede den som negativ. Skal 4.HK gå mere aktiv ind i den daglige
med arrangering af turneringer. Vi har ikke umiddelbart nogle forslag til yderligere
turneringer i 4. hovedkreds.
Frede Andersen synes, at der bør forsøges at få et eller andet samarbejde i gang i de
nordligste af klubberne i hovedkredsen. Han tænker på om der eventuelt kunne komme
noget i gang i stil med Lurturneringen, kunne et par klubber slå sig sammen om et sådan
arrangement.
Hansjørgen henviser til det indlæg, han har med i hovedkredsens blad om aktiviteterne
der er i gang.(Nummer 32- December 2003).
Fra Vagn Lauritsen i Løgum Kloster er der kommet en forespørgsel på om vi i 4
hovekreds kunne tænke os at arrangere DM 2004 i samarbejde med ham. Han har lavet
lidt forarbejde i form af at kontakter til Klosterhallen (spillested og kantine) og nogle
indkvarteringssteder. Løgum Kloster kan ikke stå alene med et sådant stævne. Derfor er
der behov for noget mandskab fra andre klubber til nogle af de praktiske opgaver. Da det
er et meget kort varsel at få til at sætte sådan et stævne op, er vi i forretningsudvalget lidt
forbeholden overfor opgaven. Vagn vil blive kontaktet, for at komme med et mere
detaljeret projekt. Vi vil så tage stilling til om 4. hovedkreds kan gå med i projektet, når

der foreligger noget mere konkret. Hansjørgen har også på fornæmmelsen, at en anden
klub her i jylland er interreseret i stævnet. Der er enighed om at forsøge at få DM 2005,
idet der er bedre tid til at skaffe nødvendige sponsorer. For at give skakspillerne gode
forhold at spille under, er det nøvendig med et budget på ca 60.000 kr.
Forretningsudvalget gennemgår regnskabet, og fastlægger hvordan det skal præsenteres på
formandsmødet i Rødekro (14 februar). Der er en af klubberne der er kommet i restance til
Sønderjydsk Skak, og Hansjørgen tager kontakt til klubben for at høre hvad årsagen er.

Frede Andersen har fundet et andet sted til at få trykket vores publikationer, hvilket gør
at kredsen for en mindre udgift til denne post. Ved udsendelse af kontingentopkrævning
til klubberne har der været problemer med hvem der er junior senior æresmedlemmer
mm. Efter opmærksomhed på dette forhold, er det forhåbentlig rettet.
Budget for 2004/2005 er opsat og vil blive fremlagt til formandsmødet.
Følgende klubber har bedt om støtte til skakarrangementer:
Ribe Skakklub. Her støttes med 2000kr.
Frøslevlejrens Efterskole. Her støttes med 1000kr.
Bov Skakklub. Her støttes med 1000kr
DSU`s støtteordning ”Til ungdomsarbejde til fremme af skakinitiativ” vil blive søgt til at
dække 50% af støtten til Bov Skakklub.
Holdturneringen er i gang. Kurt Petersen nævner at det opstod et lille problem da Oversø
Frørup havde glemt at de skulle spille i Ribe. Holdet fra Ribe tilbød at spille en anden dag.
Kampen er afviklet, og det var ikke nødvendig at gøre mere ved den sag. Der er tre spillere
der har maksimum point i den igangværende turnering

Frede vil vide om der er nogen statistik på hvormange deltagende hold klubberne har i
forhold til antal af medlemmer. Der er ingen opgørelse på det. (Ingen tiltag fra FU)
FU anbefaler at der fortsat spilles i 5-mandsgrupper; selv om den ønskede virkning med
flere deltagende hold ikke er gået i opfyldelse.
Fremover vil der i indbydelsen til Holdturneringen være en præmieliste.
Der vil forud for næste Holdturnering blive foretaget ændringer i D-rækken for hvem der
kan deltage. Nærmere herom senere.
Tønder Skakklub er blevet opfordret til at arrangere Pokalturneringsstævnet, klubben har haft
dette stævne i nogle år og vil gerne igen. Der vil blive udsendt invitationer til klubformændene.
Dagsorden til formandsmødet er fastsat.

De gamle love for 4. hovedkreds er fundet, og tilpasning til de vedtagne ændringer
foretages.
Der afholdes et juniorstævne i Vojens den 15 maj 2004. Gruppeindeling som i skoleskak. Frede
Andersen træffer aftale med skole, om leje af lokaler til afvikling af stævne.

Invitation omdeles på kommende formandsmøde.
Initiativprisen går til Ribe Skakklub begrundet i klubbens ihærdige ungdomsarbejde og for det
storartede Ribe EMT, landsdelens største.

Hæderstegn går til Broder Pedersen, for hans indsats med at gøre Alssund skakklub til en
velfungerende klub. Og for den store hjælp i forbindelse med ”Nordisk mesterskab for
seniorer”.

Siden sidst
Sønderjydsk mesterskab er klar til start 18 januar. Der er 47 deltagere, der er spillere fra
hele det sydlige Jylland. Turneringen har 5 grupper og 1 mestergruppe.
Broder Pedersen og Claus Mogensen har ytret ønske om at gennemgå regnskabet for
Nordisk mesterskab for seniorer 2003. Frede ønsker ikke at medvirke, fordi han ikke var
valgt til kasserer for denne turnering.

Referent:
Herman S Petersen

