Gabøl d.19-08-02

Forretningsudvalgs-mødereferat
17-08-02
Mødested: Hansjørgen Clausen
Æblehaven 5
6320 Egernsund

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

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde- Frede
2. Medlemssituationen og økonom- Ove.
3. Juniortur til Kiel d. 25 aug. og Juniorhold DM i oktober- Hansjørgen
4. Holdturneringen- Kurt.
5. Skakserveren- Frank
6. Senior NM i 4. HK i 2003?
7. HB-møde d. 31-08/1-09
8. 75 års jubilæumsstævne d.16-09-02 i Vojens
9. Andet
Ansøgning fra Østerlundskolen
Landsarkiv
Godtfred 80 år d. 25.08.
Firmaskak.
Løgumkloster byturnering flyttet
Slotsturneringen
Bjørnskov 60 år.
Simultan i Gråsten d.3-8
Aabenraa til Prag i 2003
Alssund har fremsendt startbrev
Annonce fra Alssund.
.

1. Referat fra sidste møde- Frede
Referatet blev kort gennemgået og godkendt.

2. Medlemssituationen og økonomi- Ove.
Ove oplyste at medlemstallet var ca. 400, men var fortrøstningsfuld da Gråsten havde nogle i mente.
Økonomien må betragtes som rimelig.

3. Juniortur til Kiel d. 25 aug. og Juniorhold DM i oktober- Hansjørgen
Hansjørgen har foreløbig 8 mand, som møder kl.10 30 og fragtes i tre biler til Kiel, med forventet ankomst kl.1330, hvor
1.ste parti spilles kl.1400.
Holdet til ”Juniorhold DM” er næsten på plads, tilmeldingsfristen erd.16-9.

4. Holdturneringen- Kurt
Vagn Lauritzen har i f. m. en opgave for skakdommerforeningen bemærket nogle uoverensstemmelser i vort
holdturneringsreglemen. Det eneste klagepunkt var, at vi spiller efter Fide´s regler, hvilket betyder noteringspligt, men har
ikke noteringspligt i D-rækken. Vi bibeholder dog at vi ikke har noteringspligt i D-rækken.

5. Skakserveren- Frank
Samarbejdet med Jesper Kjærgaard Jensen vedr. skakserver er afbrudt p. g. a. samarbedsproblemer, hvorfor
Sønderjydsk Skak søger en ny samarbejdspartner med gode programeringsevner.

6. Senior NM i 4. HK i 2003?
Sønderjydsk Skak ansøger, i konkurrence med d eøvrige nordiske landes klubber, om at få stævnet til enten Aabenraa
eller Alssund. Henning Jakobsen fra Augustenborg, der har deltaget flere gange, tilknyttes en evt. komite som sagkyndig.
Arrangementet vil være overvejende omkostningsfri for kredsen.
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7. HB-møde d. 31-08/1-09
Lørdagen er afsat til Skakbladets hjemmeside og søndagen til det egentlige møde.

8. 75 års jubilæumsstævne d.16-09-02 i Vojens.
Der afvikles Sønderjydsk Mesterskab i lyn i f. m. jubilæumsfesten.
Frede sørger for indkøb af spise- og drikkevarer, medens Frank står for selve arrangementet.

9. Andet
Ansøgning fra Østerlundskolen.
Østerlundskolen- Jan Zimmermann- har ansøg om 800 kr. til et demobræt. Skolen har betalt kontingentet to DSS. FU
bevilligede de 800 kr. Ove sender en ansøgning til DSU.

Landsarkiv
Frank gjorde opmærksom på at når vi afleverer materiale til Landsarkivet blev det placeret i en særskilt kasse og var
ikke mere vor ejendom, men at vi stadig havde adgang til at søge oplysninger i arkivet.

Godtfred 80 år d. 25.08.
Hvad gør vi? Han er æresmedlem af Kredsen og Vojens Skakklub.

Firmaskak.
”Dansk Firmaskak” afholder turnering i Kolding for 2mandshold. Frank og lillebror stiller op for Danfoss.

Løgumkloster byturnering flyttet
Turneringen er flyttet til foråret.

Slotsturneringen
Aabenraa cup nedlægges og smeltes sammen med Slotsturneringen i Gråsten.

Bjørnskov 60 år.
Frede prøver at skaffe oplysninger om Bjørnskovs skaklige meriter.

Simultan i Gråsten d.3-8
Et særdeles vellykket arrangement med besøg fra adskillige klubber.

Aabenraa til Prag i 2003
Tur7retur incl. Startgebyr 2400 kr. for interesserede.

Alssund har fremsendt startbrev
Alssund har begået et startbrev- flot og med et stort forarbejde.

Annonce fra Alssund.
Alssund har sat en stor annonce i Jyske i f. m. sæsonstarten.
Carsten Fyhn er blevet leder af K-skakkens udlandsafdeling.
Næste møde hos Frede d. 16-11-02 kl 1000.
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