FU møde 24 august 2005 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Uwe Hansen og Herman S Petersen.
Dagsorden:
1.Godkendelse af sidste møde i april
2.Siden sidst.
3.Økonomi.
4.Holdturnering.
5.Junior Skak: SJGP 3. september
6.Junior Skak: Hold – DM 2005
7.Junior Skak: SFO og fritidsklubber
8. Hjemmesiden og ”Nyt fra Sønderjydsk Skak”
9.Uddeling af støttepenge
10.Eventuelt.
11.Næste gang

Godkendelse af sidste møde i April:
Referater godkendes.

Siden sidst:
Ratingtallene for 4. Hk´s Holdturnering er blevet opdateret på Dusks Hjemmeside.
Augustenborg Skakklub er lukket.

Økonomi:
Der er en kassebeholdning på 30.267,99 kr.
Frede Andersen har stadig problemer med at identificere kontingentindbetalingerne, når de
udsendte girokort ikke benyttes.

Holdturnering:
Klubfortegnelsen er blevet opdateret mht. nye Formænd/telefoner/e-mails
Invitationen til holdturneringen er blevet opdateret fra generalforsamlingen, og er udsendt, med
svarfrist 5/9.
A-rækken: Augustenborgs lukning, gør at turneringslederen må ændre på programmet.
A-rækken: Bov og Vojens vil gerne afvikle stævne
Der har i flere år været en ”stående” turneringskomite i sønderjydsk skak. FU ønsker at dette gode
tilbud til turneringsarrangører får det ”blå stempel” ved at blive et punkt på kommende
generalforsamlinger, således at der kommer snor i komiteen.

Juniorskak: SJGP 3. september:
Bregnbjergsskolens kantine, Unionsvej 2 i Vojens fra 9.00
Der er sendt invitationer ud til klubformænd m.m. Da tilmeldingen ikke er på det ønskede niveau,
vil Uwe foretage yderligere forespørgsler

Junior Skak: Hold – DM 2005:
Vi gentager sidste års succes; kører frem og tilbage i egen bus og chauffør, og vinder mindst en
kamp. Stævnet er fra 30/9 – 2/10

Junior Skak: SFO og fritidsklubber:
På grundlag af et forslag fra Erik Lund-Petersen, blev der diskuteret om Juniorfremstød i
hovedkredsen. FU valgte ikke at arbejde videre med sagen

Hjemmesiden og ”Nyt fra Sønderjydsk Skak”
Turneringslederen vil have holdturneringen på hjemmesiden.
FU opfordrer til at alle benytter tilbudene på hjemmesiden/Nyt fra Sønderjydsk skak.

Uddeling af støttepenge:
Der er endnu ikke fremkommet ønsker om støtte

Eventuelt:
Næste FU-møde er sat til 19 november ved Herman S Petersen.. Kl. 10.00
Aalborg har lagt billet ind på DM 2006
Referent:
Søren Krabbenhøft

