FU møde 29. April 2009 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Kai Bjørnskov, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen, Hansjørgen Clausen og Herman S Petersen.
Susan Clausen fraværende med Afbud
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Referat fra seneste møde og fra Generalforsamling:
Referaterne gennemgikkes med henblik på at følge op på sager der endnu ikke var blevet gjort
færdige.
Støtteforeningsbidraget blev klarlagt. Kassereren har med udsendelse af opkrævninger, til
klubberne, ladet det være op til klubberne, at støtte. Kassereren vil ikke betale for klubber der ikke
har betalt. Det viser sig så at Støtteforeningen selv sender rykkere ud. Spørgsmålet er så om det er
kassereren, og dermed FU, der skal servicere Støtteforeningen, når de selv kan lave arbejdet.
Formand Kai vil informere Støtteforeningen om at de selv skal stå for medlemsbidrag. Dog har
kassereren allerede sendt årets opkrævninger ud, så det kan ikke træde i kraft før næste sæson.
Fra Generalforsamlingen blev hjemmesiden vendt. Er hjemmesiden pengene værd, eller er den for
dyr? FU´s holdning er at vi må betale for det vi har brug for. Formanden kontakter webmasteren
for at få opklaring på spørgsmålet.
På Generalforsamlingen blev kassereren pålagt at lave et budget for 4. HK. Det mener kassereren
ikke er hans, men FU´s opgave. Kompromisset blev at kassereren laver et budget, som FU så skal
godkende.
Vores tidligere Holdturneringsleder eksemplificerede software-koks. Der er noget værre bøvl.
Vores nye Formand tager kontakt til Karsten Fyhn, der postulerer at programmet kan meget mere
end man tror.

Siden Sidst:
HansJørgen berettede om Sondex Cup i Kolding. Se et udførligt referat i ”Nyt fra Sønderjydsk
Skak”
HansJørgen var til delegeretmøde. Der var kun tre klubber fra hovedkredsen; Alssund,
Løgumkloster og Graasteen. De 40 stemmer kunne ikke stille meget op imod 1600, der var for
kontingentstigning.
Man kunne benytte Generalforsamlingen til at samle fuldmagter ind, så vi ville stå lidt stærkere.
HansJørgen har været til møde i Ungdomsskakudvalget. Her er GM Lars Bo Hansen blevet Elitelandstræner, Skanderborg afvikler Ungdoms-DM, og at der skulle ihværksættes ungdomstiltag på
skakserveren.
Søren fortalte om de genvordigheder der med Vejen Kommune, der er ved at sælge klublokalerne.
Er man i den mindste tvivl om hvad man skal gøre og gribe, hvis der problemer, så kontakt
Formanden, han har endog meget erfaring på området.
Herman kunne fortælle om et vellykket pokalstævne i Tønder. Der er finale i Nyborg søndag 31.
Maj. Det skal oplyses at FU betaler spisebilletter til vinderne i Tønder.
Med slet skjult stolthed i stemmen kunne Kai fortælle om at DM for gymnasiehold er afviklet og
vindere blev Haderslev Katedralskole.

Økonomi:
Kassereren udtrykte utilfredshed med at han ikke var i stand til at se hvor mange der havde spist for
1819,- i forbindelse med Pokalskak i Nyborg. Kassereren kontakter Frede Arnfeldt for uddybning.
Kassebeholdningen er på ca. 37.000,-. Det lille fald skyldes at Pokalskak giver et lille underskud.
Så blev Diæterne til FU vendt. Kørselsudgifterne vokser, så hvis disse er indregnet i diæten så
afstedkommer det et lavere aktivitetsniveau. Formanden tilskyndes at lave et kørselsregnskab, i
lighed med det den tidligere formand HansJørgen har lavet. Diæterne dækker kontorhold, og kørsel
til FU-møder. Udgifter herudover skal dokumenteres overfor kassereren.
På trods af der endnu foreligger et HB-møde-referat, kan det allerede afsløres at der i DSU-regi er
varslet en kontingentstigning fra 1. juli med 100,-, 25 koner pr medlem pr kvartal. Der er dog ingen
stigning i kontingentet til 4. HK. Det vigtigste var dog at der stadig vil blive skelnet mellem børn og
juniorer.

Referat fra HB-møde:
Lars-Henrik Beck Hansen kandiderer til formandsposten og Tom skovgård til FU, i stedet for Erik
Søberg og Esmat Guindy. XtraCon har forlænget sit sponsorat med Skakligaen. Denne har fået ny
betænkningstid.90 minutter til de 40 træk og en halv time til resten, + 30 sekunder pr. træk.
Der er kommet en række nye regler hvor den vigtigste er at men kan komme 15 minutter for sent til
kampstart uden at tabe. Og så er der ikke noget der hedder turneringsleder mere, fra 1.juli hedder
det Dommer! og så er strukturen i DSU blevet ændret, hvilket dog ikke forandrer noget for 4. HK.
Så blev skakportalen diskuteret indgående; den er uprofessionelt lavet, men samtidigt har
kravsspecifikationerne været for dårlige. Tilliden til portalen er slidt væk, men vi bliver nødt til at
stå sammen, i yderligere et år, med at samle brugere. Der skal skaffes coaches til at vejlede de unge
på portalen. Men som Kai så lakonisk betragtede, så har han lukket dyrere investeringer ned, fordi
de ikke virkede efter hensigten. Så hvis det ikke virker, så køb noget nyt.

Melding fra 5. HK:
Det udvalg, der skal se på Holdturneringen består af Kai Bjørnskov og Karsten Fyhn fra 4. HK og
Jean og en til fra 5. HK. Dette udvalg forventes at mødes engang i løbet af sommeren. Der bliver
nok 8 spillere i Mesterrækken, som den største ændring. Udvalget vil søge at få skabt puljer med så

få kilometer som muligt.
Det udvalg der skal se på implimenteringen af 4 HK. i SGP, består af Niels Falsig og Søren
Krabbenhøft fra 4. HK og Jean og Kasten fra 5. HK. Udvalget mødes allerede St. Bededag, hvor det
forventes at vores gennemarbejdede koncept, nok skal overleve et par fingeraftryk fra 5. HK.

Kalenderen 2009 -10:
Formanden havde kreeret en kalender, hvor det første der sprang i øjnene var at vi skal spille i
skolernes vinterferie næste år. Det er som sædvanligt Bundesligaen der spøger.
Der blev kalenderlagt to FU-møder: 5/9:HansJørgen og 21/11:Kai.

Medlemskampagne:
Den er officielt forbi, men dermed ikke sagt at klubber ikke selv slår et slag for at skaffe flere
medlemmer. Den afgåede formand Frede Arnfeldt havde i budgettet for kommende sæson, penge
sat af til yderligere medlemsfremmende tiltag.

Lederekruttering:
Kai har afviklet lederkursus i Haderslev som desværre var meget dårligt besøgt. Der har fået to
skoler i gang med skoleskak Der skal uddannes flere ledere og trænere til at sparke det i gang på
skolerne. Da det er i eftermiddagstimerne er det gymnasielever og pensionister der skal i gang, og
således at man er flere om den samme skole, så der er mulighed for ikke at blive bundet til en fast
aftale. For at være klædt ordentligt på, er det ikke nok at kunne spille skak, men også pædagogik, så
man ved hvordan man syrer en flok uvorne hvalpe. Lederrekruttering er en af nøglerne til vores
fremtid.

Samarbejdet med Dansk Skole Skak:
Det er et forhold der har knirket i mange år, men nu viser DSU vilje til forbedring af forholdet. Det
er bl.a. Skaksalget der er anstødssten til de splinter der er. Vi er dog efterhånden i en situation, hvor
vi ikke kan tåle en konflikt. Lokalt i Hovedkredsen har der slet ikke været helt så store problemer,
det har fungeret tåleligt; der er flere i Hovedkredsen der har begge kasketter på.

Hjemmesiden:
Holdturneringsdelen fungerer ikke optimalt, for at sige det mildt. Kai har dog modtaget noget
værktøj af webmaster Peder Pharsen, som dog ikke er blevet afprøvet endnu.
HansJørgen klagede over at man ikke kunne komme fra DSU´s hjemmeside til Graasten´s. Det er et
problem Herman vil tage hånd om. Er der flere klubber man ikke kan komme til fra DSU´s
hjemmeside, er det altså Herman man skal kontakte.

4. HK Nyt:
Der blev en ordentlig omgang skamros til Helge, som summeret skal være stor ros til et meget meget flot
arbejde. Og her tror jeg at Helge gerne vil have sparket ind: Flere turneringsreferater og skakpartier.

Næste Møde (Tid, sted og evt.indhold )
5. september hos HansJørgen i Egernsund.
Referent:
Søren Krabbenhøft

