Gabøl d.16-2.99
FU-mødereferat
13-2.99
Mødested:

Holbøl Landbohjem

Deltagere:

Frank Petersen, formand
Ove Christensen, kasserer
Kurt Petersen. turneringsleder
Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent.

Afbud:

Allan Schmidt Hermansen, ungdomsleder

Mødet startede kl.1000

Dagsorden:

1.
2.

1. Referat fra sidste FU møde. v/ Frede
2. Orientering om forskellige sager sager. v/Frank
-Sønderjysk Mesterskab 1999
-Hkmøde i Flensborg
-supplerende navn ”Sønderjysk Skak” til 4. Hk.
3. Nyt FU-medlem, -Allan træder ud.
4. Holdturneringen i år
-forslag fra Niels Falsig vedr. A-rækken
-M-rækken næste år.
5. Initiativpræmie og hæderstegn.
6. Pokalturneringen 1999
-præmier og uddeling
7. Gennemgang af dagsorden for Hk-mødet
8. Eventuelt
Referat fra sidste FU møde. v/ Frede.
Referatet gav ikke anledning til kommentarer.
Orientering om forskellige sager sager. v/Frank
-Sønderjysk Mesterskab 1999
S-Emt 99 har 44 deltagere. Der var nogle småproblemer i opstartfasen, tilbage er at få
præmiefordelingen mellem vinderen af turneringen og årets ”Sønderjyske Mester” på plads. I alle
tilfælde skal ”Retningslinier for Sønderjydsk Mesterskabsturnering” finpudses så at vi undgår
problemer af den art fremover.
-Hkmøde i Flensborg
Rudolf Mach har tilbudt at ” Dansk Skakklub Flensborg” vil være vært for Hk-mødet i år 2000, uden
udgifter for 4 Hk. FU var enige om med tak at tage imod tilbuddet.
-supplerende navn ”Sønderjysk Skak” til 4. Hk.
Der var enige om at et supplerende navn kunne være en stor PR-fordel, men Kurt var af Ribes
formand instrueret om at det ikke måtte være noget med –Sønderjysk-Kurt kunne acceptere –Sydjysk
Skak Man enedes om at begge forslag skulle indgå som muligheder ved en afstemning på Hk-mødet.
-Nyt
Vagn arrangerer week-end lejr for skoleskakspillere 17/18 april 99.

D:\Users\Karl\Documents\Tekster\KARL\SKAK\4-HKarkiv\Bestyrelsesmøder\Referat fra bestyrelsesmøde i 4-Hovedkreds 13-021999.doc
Side 1 af 2

3.

4.

Nyt FU-medlem, -Allan træder ud.
Vagn Lauritzen var et godt emne, men har ikke villet give tilsagn, Kurt foreslog Hansjørgen
Clausen Gråsten, hvilket alle fandt var en fin løsning. Frank kontakter Hansjørgen inden Hk-mødet.

Holdturneringen i år
-forslag fra Niels Falsig vedr. A-rækken
Falsigs forslag for A-rækken går ud på at vinderne af de 2 A-grupper skal have frihed til at
vælge mellem finalestævne og hjemmekamp, kan de ikke blive enige er det finalestævne.
-M-rækken næste år.
Forslaget går ud på at finalekampen mellem vinderne af de 2 M-grupper skal spilles med 8
mand på holdende, da de 8 mand jo er en forudsætning for at kunne stille op i divisionen.
Herudover foreslog Falsig nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til at revidere
holdturneringsreglementet.
Alle forslag vandt gehør hos FU, og man enedes om at foreslå Kurt som formand for udvalget
og Falsig som medlem for udvalget.
Initiativpræmie og hæderstegn.
FU anbefaler at ”Bov Skakklub” indstilles til initiativpræmie.

6. Pokalturneringen 1999
-præmier og uddeling
Pokalfinalen afvikles som stævne for –bredden-, præmier uddeles til holdene. De vindende hold
afgør spilleform for deres næste kampe (landsstævne).
Det sønderjyske finalestævne afholdes d.25 april i Tønder.
7. Gennemgang af dagsorden for Hk-mødet
Frank oplyste at han havde modtaget afbud fra Tønder, Tårnet, Vejen Skakforening og Allan
Hermannsen, samt et betinget afbud fra Haderslev.
8. Eventuelt
Der blev på mødet ikke aftalt tidspunkt og sted for næste møde.
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