FU møde 31 Maj 2008 i Sønderjysk skak.
Deltagere:
Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen og Herman S Petersen.
Hansjørgen Clausen fraværende med Afbud
Kai Bjørnskov var inviteret, men måtte se sig engageret andet steds.

Dagsorden:
1.Den overståede generalforsamling
2.Kassererens opkrævningssystem
3.Kartotekførerens job
a. Kartotek
b. Medlemslister
c. Holdturnering?
d. Hjemmeside
4. Fremtidigt Arbejde
a. Juniortiltag
b. Holdturnering
c. Sønderjysk EMT
d. SGP
e. Pokalturnering
f. Junior Hold DM
5. Hjemmeside
6. Eventuelt.
7. Næste Møde

Den overståede generalforsamling:
Der var ingen kommentarer til generalforsamlingen. Som aftalt til generalforsamlingen skulle FU
vælge en person til det udvalg der skal se på fusion med 5.H.K. Udvalget består af Kai Bjørnskov,
der er formand, Niels Falsig, og fra FU formanden Frede Andersen og yderligere et FU-medlem. På
Fu-mødet blev vores kasserer Jens Carl Petersen valgt, til at bedømme det økonomiske aspekt.

Kassererens opkrævningssystem og Kartotekførerens job
Dette punkt blev brugt til en overgangsforretning. På trods af at kasserer og kartotekfører har stået i
nærkontakt siden generalforsamlingen var der en masse løse ender der skulle samles op.
Forretningsgangen blev også diskuteret, og kalendre blev vendt og drejet da der var masser af
deadlines og datoer i øvrigt at holde styr på.
Vores nye kasserer gennemgik regnskabet, og der er uoverensstemmelser i 10 af klubberne. Visse
af disse problemer er nær sin løsning, mens andre kræver lidt mere fodarbejde. Fremover bliver det
klubberne der skal styre ind- og udmeldelser. Dette vil fremgå af skrivelser som TL Herman
Petersen og kasserer Jens Carl Petersen vil fremsende til klubberne. Det er specielt nogle
mærkedage hen over sæsonen der skal lægges mærke til.

Heman har intet med holdturneringen at gøre, det ligger hos vores TL Kai Bjørnskov. I og for dig
heller ikke med hjemmesiden, men han er blevet kontaktet af en indigneret bruger, der klagede over
at der ikke var adresser på hjemmesiden. Dette vil han så tage hånd om.

Fremtidigt Arbejde
Juniortiltag kommer på næste møde, hvor juniorlederen vil fremlægge sine planer.
Holdturneringen kommer på næste møde hvor TL Kai Bjørnskov igen er inviteret.
Sønderjysk EMT; FU fremskaffer reglerne og gennemgår dem på kommende møde.
SGP-gruppen har været samlet på MSM, som et forsøg der faldt heldigt ud. Resultatet og kalender
kan ses på 4.H.K´s hjemmeside.
Hold-DM, er det for dyrt? Formanden ønsker at rejse en debat via et indlæg i kommende nummer af
hovedkredsbladet.
Pokal-skak; regler gennemgås, det er småpebrede spisebilletter i Nyborg, FU vil søge alternativer.
Det udvalg der skulle kigge på DSU´s hvervekampagne udtrykker skuffelse med klubbernes
engagement og har derfor lavet en 5 – punkts plan, som FU så på. Bortset fra punkt 3 som kræver
en nærmere redegørelse, kunne FU kun bifalde udvalgets arbejde. Frede kontakter Kai bjørnskov
for nærmere uddybelse.

Eventuelt:
Udover at Kai bliver inviteret til næste møde, bl.a for at belyse de problemer der har været med
hjemmesiden´s holdturneringsdel.

Næste Møde
Næste møde i FU afholdes 6/9-2008 hos Søren i Brørup
Referent:
Søren Krabbenhøft

