Gabøl d.17-11-02

Forretningsudvalgs-mødereferat
16-11 02
Mødested:

Frede Arnfeldt Andersen
Koldingvej 6, Gabøl
6500 Vojens

Deltagere:
Frank Petersen, formand,
Ove Christensen, kasserer.
Kurt Petersen, turneringsleder.
Hansjørgen Clausen, ungdomsleder
Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent.

Dagsorden:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde - Frede
Siden sidst
Ansøgning fra Heinrich Petersen Vejen Skakforening, 1000 kr.
Slagsmål i Slovenien
Driftig formand i Oversø Frørup
Fødselsdagsfesten
Holdturneringen- Kurt
Rettelser til holdprogrammet
Hold hjemmesiden
M-rækken, 5 mandshold.
Betænkningstid a-b-c-rækkerne – 2 timer til hele partiet
Juniorskak – Hansjørgen
Junior Hold-DM
Senior NM 2003
Medlemssituationen og økonomi- Ove.
Andet
Hovedkredsmøde d. 15 februar 2003
Sønderjydsk Mesterskab er på vej
Vor hjemmeside skal scannes for fejl og forældelser, vi skal have fotos ind.
Sekretærhåndbogen
Pokalturnering

1. Referat fra sidste møde - Frede
Østerlundskolen
Det bevilligede demobræt er ikke blevet leveret, som følge af sædvanlig slendrian hos Dansk Skaksalg.
Skakklubben Alssund har stillet et bræt til rådighed således at Østerlundskolen kunne afholde sit arrangement.
Referatet blevherefter godkendt.

2. Siden sidst
Ansøgning fra Heinrich Petersen Vejen Skakforening, 1000 kr.
Ansøgningen blev diskuteret og godkendt
Slagsmål i Slovenien
Frank gjorde opmærksom på at der også havde været problemer med to DSU FU medlemmer ved OL. Der var
enighed om at det skete skal have konsekvenser, men at en stillingtagen til hvilke måtte afvente en endelig
redegørelse fra DSU. Principielt er vi dog enige om at såfremt der virkelig er blevet slået bør vedkommende straks
træde tilbage.
Driftig formand i Oversø Frørup
Forårsturneringen i Oversø Frørup genopstår og FU ønsker forsinket til lykke med 20 års jubilæet. Ny
formand er Per Dammann. Vi vil benytte lejligheden til at bringe den tidligere formand Horst Wesoly en synlig tak
for det store arbejde han har lagt i skakken.
Fødselsdagsfesten
16.september 2002. Vi er glade for de mange tilkendegivelser om tilfredshed med festen, som vi også selv
kalder for vellykket der var i alt ca. 70 skakspillere der havde afsagt en mandag aften og hver især gjorde deres
for at få en god fest ud af det.
Tak for det. Også tak til Vojens Skakklub der lagde lokaler og manpower til.
Svend Erik Kramer er atter på vej til at blive DM i K-Skak.
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3. Holdturneringen- Kurt
M-rækken, 5 mandshold.
Vejens afbud til mesterrækken har medført en del problemer, men rækken kører nu som dobbeltrundig
turnering. Franks indlæg på ” Formandens side ” har afstedkommet en del reaktioner, men det lover jo kun godt
for en god debat på formandsmødet. FU vil på det kommendehovedkredsmøde d.15.februar 2003 foreslå 5
mandshold i M-rækken og sandsynligvis 8 hold. Kurt laver et oplæg til ændringerne som fremsendes til FU´s
medlemmer senest d.1-12 02, således at FU kan have et samlet oplæg klar til formandsmødet d.15-2-03.
På formandsmødet vil FU endvidere foreslå:
A-,B- og C rækkerne 2 timer til hele partiet
Altså ingen tidskontrol efter 40 / 30 træk og urene stilles for alle 3 rækker på 3 00.
Turneringskortene behøver fra næste sæson ikke at fremsendes af de klubber, der mailer resultaterne til TL
men skal dog opbevares til brug ved en eventuel protest.
Andet:
Klubberne opfordres til at huske at meddele ændringer af styrkelisten,
og huske at en underskrift på holdkortet er lig med godkendelse af modpartens holdopstilling i relation til
styrkelisten og at en evt protest derfor vil blive afvist.
Hold hjemmesiden
Der har været en del problemer med at få ” Holdturneringens hjemmeside ” til at virke korrekt, men det
skulle være i orden om meget kort tid.
Man opfordres kraftigt til at benytte denne hjemmeside, som er lige så hurtig opdateret som holdlederne
sender resultaterne ind.

4. Juniorskak – Hansjørgen
Junior Hold-DM
Vi stilede med et hold med under 1300 i ratinggennemsnit og altså en sikker sidsteplads, imponerede alle ved
at levere formidabelt spil, hvor især Mikkel Steffensen fra Haderslev brillerede ved at vinde over en spiller med
rating over 2300 i rating. Der henvises til referatet i Hovedkreds Nyt.
Der var desværre de sædvanlige problemer med spiritus, og vort hold afholdt sig heller ikke fra at deltage. Der
var totalforbud mod spiritus på skolen, men skolens opbygning med hytter til eleverne giver ideelle muligheder for
omgåelse af forbudet, når dertil kommer en alt for sløj indsats fra ledernes side skal det gå galt. Jeg vil anbefale at
aldersgrænsen for ” Junior Hold-DM ” sættes til 16 år, hvilket teoretisk skulle afhjælpe dette store problem.
Frank tager problemet med til HB mødet.
Junior Hold-DM 2004. FU overvejer muligheden for at holde det her i hovedkredsen.
Dansk Skole Skak
Mikkel Steffensen, Jesper Andersen og Torben Black er indtrådt i DSS´s bestyrelse i Sønderjylland.
Ove berettede om at Bov Skakklub afholdt en speciel ” Generalforsamling ” for forældre til klubbens
begyndere, hvilket havde resulteret i et særdeles godt samarbejde ikke mindst med hensyn til transport med Dholdene.

5. Senior NM 2003
Ansøgningen blev afsendt d.12-10-02 og vi har modtaget accept og arrangementet er i hus.
Vi vil på hjemmesiden holde jer a jour med arrangementets tilrettelæggelse og afvikling.
Frank lægger billet ind på domænenavnet Senior NM. Frank er født formand for det kommende udvalg, som
derudover bl.a. vil bestå af Ove og Frede og Broder Petersen,Alssund. De øvrige ønskede medlemmer er på
nuværende ikke kontaktet.

6. Medlemssituationen og økonomi- Ove.
Medlemstallet er stigende med 10 medlemmer, det må tilskrives Gråsten og Bov´s effektive kampagner.
Okt.år
Sen
diff
Pen
diff
Børn
diff
Jun
diff
i alt
diff
%
14-11-02
259
-8
83
0
33
16
33
2
408
10
2,5
14-08-01
267
-18
83
2
17
-10
31
-1
398
-27
-6,4
285
81
27
32
19-08-00
-17
3
-8
6
425
-16
-3,6
1999
302
-8
78
-2
35
-2
26
-5
441
-17
-3,7
1998
310
-15
80
3
37
-7
31
-4
458
-23
-4,8
1997
325
-29
77
-5
44
-13
35
-10
481
-57
-10,6
1996
354
-21
82
3
57
57
45
-30
538
9
Der er en klar stigning, og bemærk at et minus på 27 er blevet vendt til en stigning på 10. tendensen er næsten
for god og skal den holde, så skal adskillige klubber tage ved lære ad de 2 ovennævnte.
Økonomien kører tilfredsstillende, Jubilæumsfonden er afsluttet med et overskud på kr. 5.807,94 og FU holder
midlerne som et sikkerhedsnet til arrangementet ” Nordisk Mesterskab 2004 ”.
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7. Andet
Hovedkredsmøde d. 15 februar 2003 kl.1000 på Røde Kro kro
Vigtigste punkt på dagsordenen bliver valg af ny formand. Frank modtager ikke genvalg på grund af kommende
familieforøgelse.
Pokalturnering 2003 er fastsat til d.6.april i Tønder.
Sønderjydsk Mesterskab er på vej
Datoerne skulle nu lægge fast med 2 runder søndagene d. 19-1, 9-2 og 23-2 03, sidste runde lørdag d. 8-3-03.
Sideløbende med Sønderjydsk Mesterskab afholder Dansk Skole Skak Junior Grand Prix i tilstødende lokaler.
Vor hjemmeside skal scannes for fejl og forældelser, vi skal have fotos ind.
Det er ikke Jespers ansvar at få luget ud på hjemmesiden, så det må vi selv se at få noget gjort ved, samtidig skal
siden gøres mere interessant ved at indlægge fotos, der bliver ved næsten alle arrangementer taget fotos med
digitalkameraer og de kan næsten umiddelbart lægges ind på hjemmesiden.
Sekretærhåndbogen
Frank overtager sekretærhåndbogen for a jour føring og arkivering af den gamle, som har været fyldt de sidste
5-6-år.
Pokalturnering
Vi afholder pokalturnering søndag d. 6 april 2003 i Tønder. Tilmelding sker til Frede så vidt muligt pr Emil.
Frede foretager de nødvendige indkøb og Kurt forestår jobbet som TL på den store dag.

Næste møde lørdag d. 15-3-03 kl. 900. på Røde Kro kro.
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