FU møde 18. november 2006 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Uwe Hansen og Herman S Petersen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Siden sidst.
3. Økonomi.
4. Holdturnering
5. Junior Skak
6. Generalforsamling
7. Syd Grand Prix
8. Eventuelt
9. Næste Møde

Godkendelse af sidste møde i August:
Linien hvor kassereren udtrykte utilfredshed blev diskuteret. Problemet blev lidt unuanceret
beskrevet i sidste referat, men blev rettet uden dette punkt. Niels Falsig, Tønder, er sekretær, Vagn
Lauritzen, Løgumkloster, og Svend Erik Kramer er kasserer. Det er altså Svend Erik der skal have
pengene, og han har oprettet en konto til at indsætte penge på, og kontonummeret er:
Reg. Nr. 5764 Kontonr. 5908754796-SGP v/ Svend Erik Kramer.
Det blev vedtaget at FU overtager modellen fra DSU; referatet udsendes til FU, og er der ikke
kommet tilbagemeldinger inder for 7 dage bliver det offentliggjort.
Referat godkendes.

Siden sidst:
Formanden har deltaget i 2 HB-møder. I Nyborg enedes man om en ændring af turneringsformen til
en 9-runders schweitzer som Vesterhavsturneringen og Politiken Cup, til ibrugtagen til DM 2007 i
Aalborg.
I forbindelse med afviklingen af Junior-hold-DM, blev det drøftet om dennes fremtid. I Middelfart
blev det besluttet at det også fremover skal afvikles på Tjele Efterskole, men med den ændring at
det skal koste 200,- pr deltager, og at det i øvrigt er flyttet til 1. weekend i oktober.
For historikkens skyld skal nævnes at arrangementet er en hovedkredsopfindelse fra de brølende
70ére, og ikke en DSU-ting.
Så er vi tættere på skakportalen. Efter deadline har HB besluttet sig for det tilbud der kom fra
Mølgaard & Nielsen; et firma ejet af Thomas Hütters (IM) Konceptet er at man kan have forskellige
grader af medlemskab, fra 1.: for gæster, der må lidt, til 4. som er for medlemmer af DSU, der må
det hele. Alt dette for kun 800.000 over 4 år.

Økonomi:
Kassebeholdning; 33.184,01 kr.

4. kvartals klubindbetalinger mangler (ca. 20.000,-), så det går upåklageligt, økonomien er i orden.
Juniorinstruktør-støtteordnings-papirer udsendes til klubberne.
I forbindelse med det nys afholdte Tyske Jubilæum, sendte vi en busfuld skakspillere til Rendsburg
DSU var blevet inviteret men valgte at overdrage det til 4 HK. Vi har betalt busturen, men bør DSU
betale det? Kassereren arbejder med det; dog mest som principsag.

Holdturnering:
TL har brugt en ældre matrice til Holdturneringshæftet, men rettelseblade er udsendt.
Det var lige smuttet at Aabenraa hacde tilbudt stævne for sidste kamp i A-rækken.
Det blev heller ikke bedre at DSU ændrede deres kalender.
Til gengæld har DSU´s ratingberegner valgt trods alt at foresætte, hvilket skulle give en meget
hurtigere ratingberegning.
Der har for nogen klubbers vekommende ikke været klubaften inden runden i uge 2, så fra
kommende sæson falder uge 2 ud af kalenderen..
Fu diskuterede om § 7, om max. Antal holdkampe, også gælder for D-række-spillere, som er
reserver i højere rækker. Da man ikke kan sammenligne ½-times skak med 2-timers skak, vil FU
foreslå at reglerne for max. Antal kampe ikke gælder for D-rækken, på kommende
generalforsamling.

Junior Hold-DM, Tjele:
Det gik rigtigt godt, vi holdte da 2 hovedkredse bag os (5. og 8.)

Generalforsamling:
24/2-2007 Røde Kro, Rødekro (Uge 8 !!)
Formanden og 1 FU-medlem ; Søren er på valg. Begge modtager genvalg.
Vedtægterne udsendes til FU, der får 14 dage til at nærlæse det, hvorefter det offentliggøres.
SEMT: Skal det være et fast sted ?? Skal det have en concept som Ribe EMT? Skal det ligge fast i
tid? Den øverste gruppe skal være 7 runder!
FU vil have noget klart til generalforsamlingen.
Ugerne 6,10, 11, 13 tager som spilleuger hensyn til holdskak og vinterferie.
Den, på generalforsamlingen valgte arrangør af SEMT skal tilbagemelde til FU om datoerne inden
u.37

Syd Grand Prix:
Bov: 44 deltagere; Tønder: 27 deltagere
3. Afdeling i Aabenraa 2. december. Se invitation på Hjemmesiden

Eventuelt:
Der var ikke noget under eventuelt.
Næste FU-møde er sat til 20. januar 2007 hos Uwe, Hjordkær kl.10.00
Referent: Søren Krabbenhøft

