Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 22-10 kl. 1000 Kaj Bjørnskov Birkevej 28 Haderslev
Deltagere: Frede Arnfeldt Andersen og Hansjørgen Clausen. Desuden deltog Peder Pharsen og Kai
Bjørnskov. Der var afbud fra resten af FU samt suppleanten.
Dagsorden:
1. Referat fra mødet d. 06-09-08. Godkendt
2. Fusion med 5. hovedkreds.
FA refererede fra et meget positivt møde mellem fusionsudvalget og 5. HK, repræsenteret
ved Jean B. Mikkelsen. Til referatet var pr.mail indkommet bemærkninger fra Niels Falsig
og Frede Andersen, som begge mener, at konklusionen af de drøftelser, som blev ført på
mødet, skal være indledning af samarbejdet i 2009/10 og fuldt samarbejde i 2010/11.
Efterfølgende er kommet svar fra Jean Mikkelsen, som er på samme linie. Referatet ændres i
overensstemmelse hermed og vedlægges FU-referatet. KCB)
FU lægger forslag frem til generalforsamlingen.
3. Medlemskampagnen.
FA noterede, at mange tiltag har virket. Der er dog stadig tale om tilbagegang, og de senere år
har Gesten, Brørup, Lunderskov og Dansk Skakklub Flensborg lukket. Mange klubber gør stadig
ikke nok. Det, som i år har haft mest fremgang, er tiltag over for juniores/begynder og skoleskak i
klubberne.
Klubberne opfordres til at sende beskrivelser af nye tiltag til .4:HK Nyt.
4. Juniortiltag.
Der har været afholdt juniortræning i Haderslev, og vi har haft et hold til hold-DM. SGP er et
godt tilbud til juniorerne. DSU afholder fremover et årligt junior-DM i maj. Hansjørgen Clausen
opfordrede alle klubber til at gøre en ekstra indsats for juniores / skoleskak. De steder, hvor man
satser på dette, går det bedst.
5. Holdturnering.
Programmet ser nu ud til at køre. Der er dog stadig problemer i småtingsafdelingen.
Tilslutningen lader noget tilbage at ønske. Antallet af små klubber stiger, hvad der måske er noget
af forklaringen. Der er dog i år en bedre fordeling med 3 rækker, hvor kun M-rækken er lidt mindre
end ønskeligt.
Der var indsendt et forslag fra Broder Petersen om godkendelse af, at en spiller i A-rækken,
hvor der i år undtagelsesvis spiller 9 hold, kan spille i alt 11 kampe. Forslaget kunne ikke
tiltrædes.
6. Sønderjysk EMT.

Arrangeres af Haderslev. Datoer er godkendt, og planlægning i gang. Husk 4. HK Nyt.
7. SGP.
Kører godt. Som det fremgår af referatet fra fusionsudvalget, kan FU gå ind for, at turneringen
samkøres med 5. HK. Svend Erik Kramer, Vagn Lauritzen og Niels Falsig skal kontakts for accept.
Man kan formentlig øge antallet af runder i turneringen til helt op til 10 runder og stadig have
mange deltagere, hvis hovedkredsene samarbejder. En vis forsigtighed kan dog være på sin plads,
så turneringen ikke udvandes. Drøftes på generalforsamlingen.
8. Pokalturnering. – Hermann Petersen oplyser, at Tønder er villig til at påtage sig forarbejdet
til turneringen.

9. Hjemmeside.
Udgifterne til hjemmesiden drøftet. PP fremsender nærmere specifikation af beløbene.
Webmaster tildeles fast beløb til dækning af udgifter ud over domæne og hostmaster.
Der afholdes kursus for folk, som selv vil lægge ind på hjemmesiden (fornuftigt af mange
årsager; bl.a. for at nedsætte webmasters arbejdsbyrde. PP kommer med oplæg og dato.
KCB leverer stof i PDF-format til hjemmesiden; 1 sæt månedlig med kombinationsøvelser og
et parti. Løsninger bringes måneden efter. Der udarbejdes en plan for offentliggørelse af
materialet. Starter fra. 1.1.09.
10. Eventuelt. Emner til poster i FU drøftet. Ved næste generalforsamling er FA og SK samt
suppleant, revisor og revisorsuppleant på valg.

