FU-møde i Sønderjydsk skak d. 14.02.2004
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Oplæsning af referat fra sidste FU-møde
3. Gennemgang af dagsorden for formandsmødet.
4. Eventuelt.
Hansjørgen Clausen byder velkommen til Forretningsudvalget (Kurt Petersen, Søren
Krabbenhøft, Frede Andersen og Herman S Petersen.
Punkt 2
I dag skal vi se om der stadig er interesse for at samarbejde med 5. HK.Holdturneringens
kreds- og formænd mødes for at træffe de nødvendige aftaler, i april for sæson 2004 /
2005.
Søren Krabbenhøft har været til møde i Brørup vedrørende Lurturneringen. De personer
der tidligere arrangerede turneringen har ikke lyst til at gøre dette længere. På grund af
ringe interesse og problemer med hvor sponsorpenge var havnet. Søren Krabbenhøft
opfordres til, at Vejen overtager arrangementet og under et andet navn, hvis der ikke kan
etableres et samarbejde med Brørup (Medtages på næste generalforsamling i Vejen
Skakklub).
Køge arrangerer DM 2004 efter de nye bestemmelser.
Vagn Lauritsen kommer med et mere detaljeret udspil i dag om afholdelse af DM i
Sønderjydsk Skak regi.
Hansjørgen Clausen beklager at han ikke har haft kontakt til klubben der er i restance, og
restancen er endnu ikke udlignet.
Vedtægtsændringer er gennemgået.
Vedrørende holdturneringen fortæller Kurt Petersen, at der i øjeblikket er 8 spillere med
maximum point. De ændringer der skal laves i D-rækken vil blive forelagt på
formandsmødet i dag.
Vedrørende junior stævnet er der optaget de nødvendige kontakter og der er styr på
tilrettelæggelse af arrangement.
Punkt 3
Helge Andersen foreslåes af FU til dirigent på Formandsmødet i dag.
Der er stigning på kontingent til DSU på 20 kr. pr. kvartal fra påske 2004.
Bemærk. FU skal på mødet i november have dagsorden klar til formandsmødet i 2005.

Der skal ske ændringer med webmaster til kredsens hjemmeside. Det fungerer ikke
tilfredsstillende og vi må have en anden webmaster. Kurt Petersen vil gerne overtage
indtil videre.
Vedtægtsændringer dagsorden pkt. 4.
Her foreslåes følgende: Revisorer vælges for 2 år. En er på valg i lige år , og den anden
er på valg i ulige år.
Vedtægtsændringer dagsorden pkt 13.
Her foreslåes. Formandsmødet flyttes til sidst i februar pågrund af skolernes vinterferie
har de seneste år kollideret med formandsmødet, med deraf følgende gener.

