FU møde 27. Februar 2010 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen og Herman S Petersen.
Dagsorden:
1.Referat fra seneste møde (alle).
2.Siden Sidst (alle)
3.Økonomi (Jens Carl) Herunder et forslag til generalforsamlingen, om større renteindtægter til 4.HK.
4.Hjemmesiden (alle)
5.Forslag til nye initiativer (alle)
6.Gennemgang af dagsorden til generalforsamling
7.Gennemgang af indkomne forslag
8.Forslag til Juniorsamlinger.
9.Næste Møde
10.Eventuelt. Herunder revision af vedtægterne.

Referatet:
Referatet blev gennemgået uden at det affødte arbejde eller bemærkninger.

Siden sidst:
Vejen Skakforening er blevet tilknyttet en ny kontaktperson i kommunen, og så er der eller kommet
skred i det. Vi har fået et skab, efter et halvt år og lokalerne vil blive malet.

Økonomi:
Da Generalforsamlingen bliver afholdt i klubregi, så bliver der meget billigere. Regnskabet udviser
et lille overskud på 1717,29.Kasseren har lavet regnskabsopstillingen lidt fornuftigere; der er poster
der er blevet omkonteret. Vores ”dyre” hjemmeside, som er et must for Holdturneringen, er blevet
flyttet derhen. Jens Carl har modtaget en regning fra DSU, pålydende 1200,-. Da han kontakter
DSU´s kasserer, med nogle opklarende spørgsmål, bliver der først uorden. Beløbet dækker over en
afgift for holdskakspillere, 5,- pr. spiller. Det giver at der er 240 spillere i 4 HK. der spiller
holdskak, og så mange er vi slet ikke. Jens Carl sender opklarende oplysninger; vi var 104
holdspillere den sæson, og det kommer ned i 520,-. Det ender med at Jens Carl får at vide at der
kommer en regning for sidste sæson, men den er også forkert, så den må han gerne smide ud.
Så er der bøvl med antallet af spisebilletter til Pokalskak i Nyborg; hvor mange der har været
benyttet står vist hen i det uvisse. Så der skal genereres en liste over personer der benytter en
spisebillet.
Med hensyn til kapitalpleje, er der nervøsitet over likviditetsbinding.

Hjemmeside:
Der sker for lidt på hjemmesiden, klubberne skal komme med ting til den, det er jo ikke
webmasterens problem. Det skal dog siges at kalenderen bruges flittigt. Problemet vil blive taget op
i FU, hvor man eventuelt kunne indkalde webmasteren..

Forslag til nye initiativer:
Kan der laves noget sønderjysk spin-off på Bent Larsens fødselsdag, eller er der allerede kogt suppe
nok på den hane. Vi lider under at vi ikke laver nok p.r. i klubberne; vi er for usynlige. Det er ikke
nok at sige, at dem der spiller skak, spiller. Hvad med alle de der ikke ved det. Hvis man sætter et
skakspil op på bytorvet, vil man konstatere at der er mange der kan spille skak. Det er dem vi skal
have fat i.

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling:
Dagsordnen blev gennemgået.

Gennemgang af indkomne forslag:
Der er fremkommet 4 forslag fra Broder Petersen, Alssund.
1. Vedrørende til- og udmelding af medlemmer.
Det er sådan vi gør i dag.
2. Vedrørende kontingentopkrævning.
Det kan ikke lade sig gøre
3. Kapitalpleje
Bliver umiddelbart afvist
4. Vedtægtsændringer (Kan ikke behandles i år da det er indkommet for sent.)
FU vil revidere vedtægterne, med Broders forelæg for øje.

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling II:
Der er fundet en afløser for Herman, der stopper ved generalforsamlingen. Det er Jacob Buris
Andersen, der kommer hjem fra udlandet til sommer. Hans opgave lettes af at DSU arbejder på et
helt nyt medlemskartoteks system, i stedet for det stærkt utidssvarende system vi har nu.
SEMT 2013: Haderslev lægger billet ind, hvis ikke andre vil. FU´s støttebeløb skal der kigges på.
Formanden pålægges at informere om ændringerne i Holdturneringsreglementet. FU kan ikke
indstille nogle til initiativpris og hæderstegn, men vil overlade det til Generalforsamlingen.

Forslag til Juniorsamlinger:
Søndag 9. Maj kl. 10.00 i Haderslev, ugen før DM i Skanderborg. (Efter deadline: DM er ugen
før!!)
Søndag 19. September kl.10.00 i Gråsten.

Næste Møde:
27. Marts hos Kai i Haderslev

Eventuelt:
Interresenter kan ved henvendelse til formanden, blive sat i forbindelse med pensionist.dk, ifald der
klubber der kunne bruge noget gråt guld.
Da der fri tilmelding til Pokalskak i Nyborg, for seniorhold, gives der ikke spisebilletter.
Referent:
Søren Krabbenhøft

