FU møde 21. februar 2014 i Sønderjysk skak.
Ribe Skakklub, Industrivej 20b
Deltagere:
Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen, Susan Clausen,
Webmaster Peder Pharsen og Holdturneringsleder Svend Erik Kramer.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde (alle).
Siden sidst (alle) Herunder nyt fra HB-mødet 2.2.14 (Kai)
DSU’s nye kartotekssystem (Jacob + Jens Carl)
4. HK´s økonomi (Jens Carl, hovedtræk)
Juniorarbejdet. (Hansjørgen)
4. HK nyt. Der er ikke fundet nogen ny redaktør, og bladet udkommer ikke.
4. HK’s hjemmeside. Vigtige nyheder, turneringsresultater m.v. ses ikke. Hvad gør vi??
Er håbet om at finde en ny redaktør lille, må vi finde en model, så hjemmesiden kan løfte nogle
af de opgaver, der har ligget hos 4. HK nyt (især referater fra turneringer og partistof).
8. Forslag til nye initiativer (alle)
9. Forberedende arbejde med kalenderen 2014 – 15 (FU-møder planlægges).
10. Skoleskak (Kai)
11. Forberedelse af generalforsamlingen
12. Eventuelt

Referatet:
Ingen kommentarer

Siden sidst:
Pharsen kunne berette om at skiftet af internetudbyder, gjorde at udgiften til hjemmesiden var blevet
mindre. Helt præcist er faldet fra 2600,- til 135,-. Vi skal så selv konkretisere problemer og bede
udbyder løse dem; så det går nok ikke så hurtigt som i gamle dage. Kort efter at den nye
hjemmeside var kommet op at køre, gik den i udu, så det har været svært at lægge noget på. Hvis
man konverterer sin fil til en htlm-fil, så skulle det stadig kunne lade sig gøre.
Susan fortalte om deres klubturnering og om at deres ældste medlem Ole Jensen var afgået ved
døden. Hun kom med endnu et eksempel på at vi mangler uddannelsesinstitutioner i hovedkredsen;
endnu et medlem flytter til Aarhus.
Søren redegjorde om de genvordigheder der opstår når kommunen smider ansvaret fra sig. En
selvbestaltet brugergruppe tager drastiske beslutninger, men informerer ikke om dem.

HB:
Der foregik ikke noget der havde direkte indflydelse på hovedkredsen. Medlemstilbagegangen er
over en bred kam stoppet. Landstræner Jacob Ågaard stopper og man kører Lars Schandorff i
stilling. Turneringssystemet bliver ændret, men vi må væbne os med tålmod lidt endnu.
DSU’s nye kartotekssystem:
Kartotekssystemet halter stadigvæk; det retter ikke altid sig selv, og der opstår underlige ting. De
lister der bliver fremsendt til klubberne er de mest korrekte. Barn indtil det fyldte 14. år, ungdom
indtil det 20. fyldte år og senior fra det kvartal man fylder 65.

GF spørges om muligheden for at bliver kontaktet pr mail; det sparer penge og er sikrere end
postvæsnets håndtering af økonomipost. Listerne vil blive fremsendt d.10. dag i måneden, og
klubberne har så 10 dage til at komme med eventuelle rettelser.

4. HK´s økonomi:
Regnskabet gennemgås, og det er overordentligt nydeligt; overskud 5579,99 og balance 46.599,01.
De fine tal skyldes manglende 4. HK Nyt, billigere hjemmeside og en Tjele-tur der blev aflyst.

Juniorarbejdet:
Der er 16 juniorer i hovedkredsen, hvoraf de 3 fylder 20 og dermed skifter række.
SGP er stadig det bedste sted at få spillet.

4. HK nyt:
Publikationen ser unægtelig ud til at lide bladdøden; ingen har villet tage depechen op.

4. HK’s hjemmeside:
Hjemmesiden bliver stadig brugt for lidt. Men der er håb forude; se GF-referatet.

Forslag til nye initiativer:
Netværksmøde. Formænd + 1 mødes 1 – 2 gange årligt og udveksler ideer og råd; ingen dagsorden,
kun brainstorm. FU pudser ideen af, på kommende møde.

Kalenderen 2014 – 15:
FU mødes august og november; vi afventer at bundesligaen får snøvlet sig færdig.

Skoleskak:
Der er fuld gang i skoleskakken 7/2 var skolernes skakdag, 25.000 deltog. Tænk sig hvad der ville
ske, hvis DSU var bedre til at få samlet dem op.

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling:
Dagsordenen blev gennemgået.
Indkomne forslag blev drøftet og blev godkendt af FU.

Eventuelt:
Intet til punktet

Referent:
Søren Krabbenhøft

