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Forretningsmødereferat
17-11-00
Mødested:

Ove Christensen
Volmersvej 14
6330 Padborg
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Frank Petersen, formand
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Kurt Petersen. Turneringsleder
Hansjørgen Clausen ungdomsleder
Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent.
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11. Forslag fra medlemmer i Ribe vedr. rating af holdturneringen.
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.

1. Division – sagen SK34 og Lyngby Virum.
Kurt og Frank redegjorde for sagsforløbet, som sluttede med at kampen bliver spillet inden 1. marts
næste år.

2. Holdturneringen i 4. hk., herunder programmet.
Kurt beklagede at det ikke var lykkedes at få programmet ud til tiden – uge 40 -, den nåede først ud
i uge 42. Herefter redegjorde han for diverse småfejl i programmet, som selv minutiøs
korrekturlæsning ikke havde fanget.
Man var godt tilfreds med at det i reglerne var blevet præciceret i §6. g og h, at der var
noteringspligt under hele partiet, dog undtagen de sidste 5 minutter.
Der havde været nogle bemærkninger til at nogle D-hold bestod af lutter seniorer, men det er helt i
tråd med tanken med D-rækken, man har lov at håbe at der bliver helt unge spillere –
skoleskakspillere – til at vi efterhånden kan lave en række kun for dem.
Man sluttede med at udtrykke tilfredshed med programmet, som havde fået et tiltrængt løft.

3. DSU´s Junior Hold DM i Frøslevlejren.
Frank orienterede kort om stævnet af hensyn til Kurt, der som den eneste ikke havde været direkte
impliceret i arrangementet.
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Ove forsøgte at aflægge regnskab for stævnet, hvilket ikke var let da de sidste brikker endnu ikke
var faldet på plads, det ser dog ud til at kredsen takket være Bov´s formidable indsats på
reklamefronten kan slippe billigere om ved stævnet end forudsat.

4. Pokalturneringen 2001.
Frank vil have en afløser, han ønsker ikke genvalg tol posten som tilrettelægger af
”Pokalturneringen”! Der var ikke rift om jobbet, men Kurt og Frede enedes om at tilrettelægge den
næste pokalturnering.

5. Lederkursus i 4. hk.
Vi har før berørt emnet og enedes om at Frank og Ove tager hånd om sagen startende med en notits
i det kommende nummer af ”Hovedkreds Nyt”, hvor interesserede anmodes om at tilmelde sig. Håbet
er at formændene tilmelder sig og tager et lederemne eller et bestyrelsesmedlem med.

6. Ansøgning fra ”Frøslevlejrens Efterskole”.
Frank oplyste at han havde modtaget ansøgning om tilskud fra ”Juniorinstruktørordningen” fra
Frøslev Efterskole og havde videreekspederet denne.

7. Ansøgning til ”Seminarieskak”.
Haderslev Seminarium v/ Lars Hansen har ansøgt om tilskud til etablering af
seminarieskakturnering. Vi enedes om at HC kunne meddele Lars Hansen at såfremt han sender en
ansøgning har 4. hk. En check på kr.500,- parat.

8. Sønderjydsk Skaks Turneringskomite.
Frede måtte beklage at komiteen ikke havde haft møde siden konstitueringen, men ville tage
kontakt med formanden Claus Mogensen, således at det hele kunne blive mere public. Frede lovede at
sørge for en lille artikel til såvel Skakbladet som Hovedkreds Nyt.

9. Ny webmaster til 4. hk.
Vores webmaster ønsker afløser snarest muligt. Det er klart en post med en stor arbejdsbyrde så det
er meget forståeligt. Der vil derfor blive indrykket en stillingsannonce i kredsbladet, hvor
forudsætningerne for at bestride jobbet vil blive beskrevet, hvorefter FU efter samtale med de mange
ansøgere vil finde den heldige.

10. 4.hk. fylder 75 år i 2002 (7 august) – vil vi arrangere noget?
Man var enige om at det nok var nødvendig med en stormestergruppe, for at få arrangementet til at
tiltrække opmærksomhed udenfor kredsen, men samtidig var det jo en dyr fornøjelse. Frank kontakter
Curt Hansen og Brian Isaksen for at få bedre føling med de krav der vil blive stillet til et sådant
arrangement. Sideløbende kan de enkelte klubformænd undersøge mulighederne for en hotelsponsor,
hvilket jo så indebærer at klubben kommer til at være vært for arrangementet. En mulighed som at
bruge SI centret til arrangementet blev forkastet da det ligger for afsides til at tiltrække tilstrækkeligt
med spillere, ellers havde det været et fint sted med næsten alle de faciliteter man kunne ønske sig.

11. Forslag fra medlemmer i Ribe vedr. rating af holdturneringen.
Fra Erik Leimand, Jan Rosenberg og Per Andersen er der kommet en forespørgsel om det var
muligt at få partierne i holdturneringen ratede. Efter en del diskussion blev man enige om at det kun
kunne lade sig gøre i teorien, da det ville indebære at alle skulle betale Emtindskud, hvilket ville
betyde en fordobling af indskuddet samt at andre forhold som f.eks. spilletid og turneringsleder også
skulle være i orden.

12. Eventuelt
Næste møde – 10 febr.01 på SI centret i Nr. Hostrup.
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