Gabøl d.25.4.98

Forretningsmødereferat
24 april 1998
Mødested: Ove Christensen
Volmersvej 14
6330 Padborg
Deltagere:

Frank Petersen, formand
Ove Christensen, kasserer
Kurt Petersen. turneringsleder
Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent.

Afbud:

Allan Schmidt Hermansen, ungdomsleder

Mødet startede kl.1800 med en kort demonstration af Ove´s EDBanlæg, som han udtrykte overstrømmende tilfredshed med, han var endda så letsindig at sige at det ikke var et problem for ham at
køre klubbernes regnskaber. Det var vovelige ord, jeg håber for ham, at ikke for mange tager ham
på ordet.

Dagsorden:

1.

1. Referat fra sidste FU møde.
2. Orientering om indkomne sager v/Frank
3. Den kommende holdturnering . v/Kurt
4. Referat fra HB og delegeretmødet i påsken. V/Frank
5. Pokalturneringen v/Allan
6. Eventuelt.
Referatet fra sidste møde blev gennemgået af Frank, da den nye sekretær af gode grunde ikke
var i stand til at gøre det. Referatet gav ikke anledning til kommentarer.

2.
Internet
Der er nu 7 ud af 19 klubber på nettet i det sønderjyske og det er meget flot, (der er mange flere
medlemmer på nettet.Ref: ) det betyder at der foregår megen komunikation den vej mellem
klubberne.
Robin vores "Webmaster" bevilges et fast tilskud til telefon på 800 kr i april og november.
Frede udtrykte stor tilfredshed med " Nyt fra 4. Hovedkreds " og anbefalede at FU
sponsorerede et modem/abbonnement til bladet, da det ville lette redigeringsarbejdet for Helge
meget når han kunne få materiale til bladet i form af en fil. Det vedtoges at Ove gir Helge
besked om at anskaffe sig et sådant og sende regningen til Ove.
Skakklubben Tårnet Vejen har klart overtrådt såvel skrevne som uskrevne regler, når den på
deres hjemmeside, redigeret af Carsten Wedel Pedersen, giver udtryk for utilfredshed med
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3.

4.

5.

6.

holdturneringens ledelse ved at klassificere vor TL som inkompetent. En sådan offentliggørelse
bør helt klart få konsekvenser, da den ikke er forelagt turneringskomiteen eller FU. Dette var
resultatet af en debat om Tårnets indlæg på deres hjemmeside.
Skakforening Schleswig Holstein
Skakforeningen Slesvig Holsten har sendt Frank et særdeles godt forslag om en erstatningsmatch i stedet for fiaskoen i efteråret, så nu er det op til Frank om han vil gøre forsøget
en gang til. Den kommer i såfald til at ligge i september 98, denne gang i Tyskland. Der vil
senere komme yderligere oplysninger om denne turnering.
Sønderjysk EMT
FU udarbejder retningslinier for de kommende "Sønderjysk EMT ", disse vil bl.a. omfatte et
tættere og præciseret samarbejde med FU som får en mand i turneringskomiteen, der skal
holdes løbende orienteret. Retningslinierne vil træde i kraft fra næste "Sønderjysk EMT".
Holdturneringen
Niels Falsig (vi glædede os alle over at han fortsætter på posten på trods af forlydender om
det modsatte ) havde fremsendt forslag ændring af reglerne for "Holdturneringen ". Det
velgennemtænkte forslag affødte en længere debat, og sluttede med at §3. Spilletidspunkter
bliver revideret, således at de enkelte klubber får friere tøjler til at aftale ændrede spilletidspunkter.
Kurt gjorde meget rigtig opmærksom på, at disse muligheder også eksisterede med de
nugældende regler. Frede, der havde været udsat for problemet med en udsat kamp, insisterede
på at det skulle være klubberne, der havde det største ord m.h.t. at få kampene afviklet, da det
primære var at få flest mulige partier afviklet og dermed flest mulige medlemmer aktiveret.
Det vil naturligvis fortsat være TL der skal acceptere at en kamp udsættes (der er jo ca. 3
uger mellem kampene og dermed god tid til at afvikle kampen forud), så anmodning om
udsættelse af en kamp skal være velbegrundet, men vil så også blive velvilligt behandlet af TL
Ovenomtalte præcisering af §3 gælder fra kommende holdturnering og omfatter naturligvis
også søndagskampene i mesterrækken.
Referat fra HB og delegeretmødet i påsken
Frank refererede fra HB mødet i Tåstrup i påsken,hvor bl.a. udlændingereglen blev ændret,
så der fremover må deltage 1 spiller på divisionsholdet, som ikke er bosiddende i Danmark eller
Sydslesvig.
På delegeretmødet blev der vedtaget at reducere antallet af HB medlemmer, så hver
hovedkreds kun repræsenteres af en mand , men med et stemmetal svarende til hovedkredsens
størrelse. Vagn Lauridsen trådte efter mange års indsats ud af FU og fik stor hyldest på delegeretmødet. Ind kom i stedet Martin Møller Jensen. Relativt ny er også Erik Mouridsen, der nu
er sekretær i FU.
Pokalturneringen
Ved tilmeldingsfristens udløb var der kun tilmeldt 1 hold fra Haderslev og 3 hold fra Aabenraa.
Efter kraftig aktivitet i telefonen lykkedes det dog at øge antallet til 12. Dagen før turneringen
meldte Bov desværre fra, hvilket bevirkede at Tønder måtte trække deres 3. Hold for at
turneringen kunne afvikles på ordentlig vis, men så kun med 10 hold. Efter sidste års katastrofe
er det utroligt, at klubberne fortsat melder afbud.
Eventuelt
Næste møde afholdes d.21.8.98 (ferieplaner kan evt. ændre tidspunktet )
hos
Frede Arnfeldt Andersen
Koldingvej 6, Gabøl
6500 Vojens
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