FU møde 25 august 2012 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen. Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft og Jens Carl
Petersen

Dagsorden:
1. Referat fra seneste møde (alle).
2. Siden sidst (alle)
- Aabenraa Skakklub genoplives
-Sommerskak i Haderslev/Vojens
3.. Fra HB 19.august (Kai)
4. Lederudviklingseftermiddag 15. september. (Kai)
5. Sønderjysk EMT (alle)
6. Holdturneringen (Kai)
7. Forslag til nye initiativer (alle)
8. Juniorarbejdet (HansJørgen)
9. Skoleskak (Kai)
10. Næste Møde.
13. Eventuelt

0. FU startede med at tage til Høtteskak i Vojens for lige at komme ud i den virkelige verden

1. Referatet:
Referatet godkendt

2. Siden sidst:
I Aabenraa var man på det nærmeste ved at lukke og slukke. Medlemsantallet og fremmødet var så
ringe at det syntes eneste vej. Der er dog et blomstrende skoleskakliv og Haderlev Skakklub vil
stille teorister til rådighed. Der er blevet valgt ny formand, Per Gejl Jørgensen, og lavet en
redningsplan, med bestyrelsesmøder indtil at alt kører på skinner igen.
Sommerskak var 2 gange i Haderslev og Vojens. Fremmødet var 12 børn i alderen 6 – 15, heraf 3
piger.
I Graasten har man holdt terrasseskak, i år med deltagere fra Tønder. Man spiller en masse skak, så
bliver grillen startet, og det er blevet ganske sent et par gange.
Brian Lundgaard, årets modtager af FU´s hæderspris, er af familiære årsager fraflyttet
hovedkredsen. Formanden kontakter ham med henblik på at give Brian et diplom.
Godtfred Sloth Jensen, hovedkredsens grand old man, runder 90 år. Tillykke herfra.

3.HB-Møde:
Det var ikke et ophidsende møde.
3.HK vil alligevel ikke indgå i holdturneringen fra næste år som ellers annonceret.
Dansk Skaksalg har ændret lageropgørelse, og har fået et underskud på 150.000,Til gengæld kører serveren og er næsten udgiftsneutral.

4. Lederudviklingseftermiddag 15. september.
Formanden havde forfattet en tekst omkring mødet, som FU efterfølgende godkendte, og vil således
kunne ses på vores hjemmeside, lige om snart.

5. Sønderjysk EMT:
Haderslev er vært, over 5 mandage i ugerne 19 – 23, for årets udgave af SEMT, afviklet efter
Vojensmodellen.

6. Holdskak:
Tilmelding til holdskak 14.september. FU talte om tekniske spørgsmål, omkring ratingindberetning,
hvem gør hvad

7. Forslag til nye initiativer:
Haderslev starter deres juniorskak klokken 17.00 Sekretæren berettede om de logistiske
genvordigheder, i samarbejdet med kommunen, om afvikling at mesterrækkeafslutning.

8. Juniorarbejde:
DM på Tjele 5-7. oktober. Ledermødet på Tjele skal drøfte fremtiden for stævnet, da Tjele stopper
samarbejdet. FU diskuterede økonomien, og en ekstraordinær stor udgift blev godkendt, da det er
sidste gang på Tjele. Der findes kun 22 unge i hovedkredsen, men de er næsten alle med i SGP, som
de er meget glade for.

9. Skoleskak:
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, et i april og et i onsdags.
Per Gejl Jørgensen er ved at starte skoleskak op på Aabenraa Friskole. Formanden fortalte om
forskellen på skak-32 og skak-64; det er noget med holdet samlede alder, i forbindelse med
turneringen samme sted.
Onsdagens møde handlede bl.a. om opstart af skoleskak i Nuuk, der godt kunne bruge noget brugt
skakmateriel. Skolerenes skakdag er oppe på 125 skoler i Jylland og på Fyn.
16. Næste Møde.
3.december, hos Søren, hvor der skal kigges på Generalforsamling.

Eventuelt:
Kassereren gennemgik kvartalsmedlemstilbagegangen, som var mindre end frygtet.

Referent: Søren Krabbenhøft

