FU møde 12 februar 2005
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste FU møde den 20.11.2004.
2.Siden sidst.
3.Gennemgang af indkomne forslag.
4.Gennemgang af dagsorden til generalforsamling.
5.Eventuelt.
Deltagere:
Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Kurt Petersen og Herman S Petersen.
Referat gennemgået, og det gav anledning til spørgsmål om den manglende pokal til SEMT, og
hvem der skulle overtage redaktørposten for Helge Andersen . Pokalen er fundet, den havde været
gemt væk ved gravøren. Frede Andersen tager sig af redaktørposten indtil Helge Andersen vender
tilbage. Referat godkendt.
Hansjørgen har deltaget i det seneste HB-møde i DSU og fortalte bla. At pokalturneringen 2005 2006 afsluttes med et stævne på Hotel Nyborg strand. På grund af deltagerne har haft egen
bespisning med var der forslag om at udlevere ”spisebilletter”
Grundfoss vil sponsorere 120.000 Kr til et 9 runders arrangement for stærke juniorspiller
fortrinsvis.
Der er i øjeblikket kun en tilmelding til deltagelse ved DIF kursus for klubledere.
Gennemgang af indkomne forslag: Vi har de gældende vedtægter og forslag til redigerede
vedtægter klar.
Fra Ove Christensen har vi modtaget et oplæg til regler for D-rækken. Dette forslag er så godt, at
det kan anbefales af FU, med et par ændringer (4 mandshold i stedet for 5 mandshold og give
arrangør mulighed for at påvirke afviklingstidspunkter. Hansjørgen fremlægger FU holdning.
Fra Erik Lund Petersen har vi modtget forslag om fastlæggelse af Sønderjysk skaks møde dato i
forbindelse med årlig generalforsamling. Forslaget er med i vores overvejelser for de redigerede
vedtægter og vil blive behandlet i forbindelse med fremlæggelse af vedtægter. Derfor bør punkterne
på dagsordenen vedrørende indkomne forslag slåes sammen således at pkt A og C behandles
samtidig.
Gennemgang af dagsorden til generalforsamling: Til pkt Pokalturnering er der muligt at vælge
imellem flere datoer. Den 17 april 2005 bliver den foretrukne. Ribe EMT 2005 vil blive støttet med
2000 kr. FU vil anbefale en kontingentstigning på 10 kr pr år pr medlem for at kunne støtte flere
aktiviter i hovedkredsen. Der skal også findes en arrangør af SEMT 2007. Søren Krabbenhøft
orienterer om SGP vil blive afholdt i august og skoleskak holdes i gang hen over sommeren. Frank
Petersen vil blive indstillet til DSU hæderstegn og Tønder Skakklub tildeles initiativprisen.
Referent:
Herman S Petersen

