FU møde 20 august 2011 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen. Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen
og Susan Clausen

Dagsorden:
1. Referat fra møde 26.2 (alle).
2. Siden sidst (alle)
2.1. Fra HB i påsken
2.2 Delegeretmødet i påsken
2.3 Lederudviklingskurset aflyst. Hvad nu?
3. Økonomi (Jens Carl)
4. Sønderjysk EMT (alle)
5. Holdturneringen (Kai) Er udsendt til formænd Holdturneringsleder efterlyses!!
6. 4.HK nyt
7. Hjemmesiden (alle) 4.HK nyt er med fra #57
8. Juniorsamlinger.
9. Skoleskak (Kai)
10. Forslag til nye initiativer (alle)
11. Kalender
12. Næste Møde.
13. Eventuelt

1. Referaterne:
Referaterne 26/2 godkendt

2. Siden sidst:
.1
HB-møde-referatet rundkastet til FU.
Strukturdebatten fortsætter (Hovedkredse)
Ændret spilletid i Divisionerne; i praksis falder tidskontrollen væk.
Formanden vil fremover rundkaste referatet så snart han modtager det.
Udefra set kunne det godt se ud som om HB interreserer sig mere for enkeltsager,
fremfor at være progressiv.
.2

Referatet har været bragt i Skakbladet.
Alkohol er ikke et problem her i Hovedkredsen.
Der arbejdes på sammenslutning med DIF.
Det vil betyde flere penge, men mindre selvstændighed.

2.3

Der var 8 tilmeldte, heraf 2 fra Fyn, og ingen fra 5.HK
Hvis dette fortsætter, så bliver det en stille død.
Ingen tvivl om at DSU skal frem i skoen.
Det var måske en ide at lave den på loklat niveau, i en neddroslet udgave.
Formanden vil udarbejde et oplæg.

.4

Graasten har afviklet deres Terrasse-skak (mestendels indendørs)

Lille fremmøde, men med små puljepræmier.
3.

Nu 220 medlemmer, 3 Æresmedlemmer og en gratist!
68.417,68 og 1000 i kassen, men skylder DSU 23.400

4. Sønderjysk EMT:
Kan beskrives med et enkelt ord: Fremragende.
God bulletin, gode forhold......

5. Holdskak:
Vi mangler en holdturneringsleder (Please)
Kai har snart talt med alle i hovedkreden 2 gange.

6. 4.HK Nyt:
Et blad der har alt det Skabladet mangler!

7. Hjemmeside:
Susan er ikke kasserer i sin klub længere, selvom det fremgår på nettet.
Vi skal lige have set hjemmesiden efter og vores webmaster Peder indbydes til næste
FU-møde

8. Juniorsamlinger:
17.september i Graasten og invitationer er rundsendt.
Efterfølgende har skoleskak sat sig på den dato.
Kai søger at rede trådene ud.
Hvis man selv tager en madpakke med, så er det GRATIS.
Noget teori og en masse lynskak.

9. Skoleskak:
Der er FU-møde i skoleskakken idag i København.
De får støttekroner for flere millioner til diverse projekter.
Der er kommet 60 nye skoler til sidste år, lidt færre i år.
Lokalt bliver der flere og flere steder med skoleskak.

10. Forslag til nye initiativer:
FU satser på at det lokalt afviklede lederkursus ville kunne kaste ideer af sig,
som der kan arbejdes videre på.
16. Næste Møde.
3.december, hos Susan, hvor der skal kigges på Generalforsamling.

Eventuelt:
SEMT bliver over 7 tirsdage.
SGP flyttet i Alssund.
HB-møde i Odense næste weekend
Referent:Søren Krabbenhøft

