
 

 

FU møde 5. September 2009 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Søren Krabbenhøft og Hansjørgen Clausen. 

Jens Carl Petersen, Herman S Petersen og Susan Clausen fraværende med Afbud 

 

Dagsorden: 
1. Referat fra seneste møde (Alle) 

2. Siden Sidst (alle) 

3. Holdturneringen – Præmier (incl. Topscorepræmier) 

4. Økonomi (Jens Carl sender hovedtal) 

5. Tjele 2009 (Hansjørgen) 

6.Referat fra HB-møde (vi er muligvis ikke repræsenteret, da Kai afholder lederkursus) 

7. Melding fra 5. HK (Kai) 

8. Kalenderen 2009 -10 (NB 1. kamp i Januar 2010 i A-B-C-rækkerne) 

9. Mødeplan for FU 

10. Medlemskampagne 

11. Lederekruttering 

12. Samarbejdet med Dansk Skole Skak 

13. Hjemmesiden 

14. 4. HK Nyt  

15. Næste Møde (Tid, sted og evt. indhold ) 

16. Eventuelt 

 

Referat fra seneste møde og fra Generalforsamling: 
Referaterne gennemgikkes med henblik på at følge op på sager der endnu ikke var blevet gjort 

færdige. Langt hovedparten var afviklet, eller udskudt til senere, så det eneste blev at hjemmesiden 

ikke fungerer optimalt endnu, der er stadig et par knaster der skal høvles af 

 

Siden Sidst:  
Vejen Skakforening er blevet skiftet klublokaler, af en kommune der arbejder langt over 

inkompetence-grænsen. 

 

Ved Ungdoms-DM deltog Jørgen og Sebastian fra Graasten. Jørgen fik to partier vist online, 

beretter en stolt fader. 

 

Hold-DM; der bliver ingen lørdagslyn i år. I stedet kommer der en stormester (Lars Bo?)og 

underholder om livet som professionel skakspiller. 

 

Slotsturneringen har fået sig en præmie-sponsor; Ambøll der leverer ure a´ 1800,-. 

 

Holdturneringen – Præmier (incl. Topscorepræmier) 
FU besluttede at bibeholde satserne for præmier i Mester-A-B-C. D-rækken skal være 

udgiftsneutral og da indskuddet er lille, så bliver præmierne det også, så det bliver det halve i 

forhold til resten. 

Holdturneringsindbydelsen blev godkendt. 

Økonomi: 



Kassereren havde fremsendt hovedtal; Hovedkredsens likvide formue er på små 50.000,-. 

 

Tjele 2009 (Hansjørgen) 
Her lage Kai ud med at fortælle om den juniorspillerflugt der har fundet sted i Haderslev. 

Juniorlederens øjenbryn krøb tættere og tættere sammen. Det ser nu ud til at vi stiller et endog 

meget blødt hold i år. Til gengæld arbejdes der hårdt på at vi får en pige med i år. 

Ellers er alt som sædvanligt, vi kører i bus, og får sukkerchok på vej derop. 
 

Referat fra HB-møde: 
HB har for divisionsturneringen bestemt at man kan komme op til en time for sent, uden at tabe 

partiet, til gengæld må der ikke sættes reserver ind efter kampstart. DM 2010 bliver i Hillerød og 

girafgruppen spiller 10 mand - alle mod alle. 

 

Melding fra 5. HK: 
Næste møde i udvalget er 22 September, hvor der skal laves reglement for holdturneringen 2010-11. 

det forventes at blive problemfrit, da der ligger et godt forarbejde bag, og at begge 

generalforsamlinger har godkendt planerne 

 

Kalenderen 2009 -10: 
Kalenderen blev gennemgået. D-række-datoer blev fastlagt, 7.November og 6. Februar. 

Generalforsamling 27. Februar. 

Turneringsplanen godkendtes. 

 

Medlemskampagne: 
Graasten har rundkastet en flot skrivelse til Sjov i Sottrup. Så er der kulturnat hvor der bliver 

aktivitet på biblioteket. 

Så er der simultan 11. Oktober i Vojens, med ingen ringere end vores egen formand. 

Kan FU hjælpe mere med medlemskampagnen. Den sidste mulighed ligger nok i at bruge 

lokalpressen meget mere. 

Det fantastiske arbejde Bov ligger for dagen, må kunne bruges andre steder. Det undersøges om 

Svend-Erik Kramer kan formastes til at give et indlæg på Generalforsamlingen. FU må nok 

betegnes som lettere modløse; skakserveren giver ikke meget mening, så det ser ikke så lyst ud. 

Lederekruttering: 
Kai har afviklet et kursus i Kolding, der var 4 deltagere. Kurset i Slagelse er blevet aflyst, der kom 

kun to. De vil blive inviteret med til Randers, hvortil flere fra Århus har meldt sin ankomst. Kai har 

mailet til samtlige medlemmer af bestyrelsen i Dansk Skole Skak; der har ikke været megen 

respons. Det er tungt, men med enkelte lyspunkter i Hovedkredsen. 

 

Samarbejdet med Dansk Skole Skak: 
Det går bedre, men der er et stykke vej endnu 

 

Hjemmesiden: 
Den halter, men det ville være rart om folk brugte den noget mere. 

 

4. HK Nyt: 
Der er for få klubber der bruger bladet, men Helge skal have stor ros for sit arbejde 

 

Næste Møde (Tid, sted og evt. indhold ) 
21. november hos Kai i Haderslev. 

Der skal diskuteres Holdturnering, FU-DSU og Generalforsamling 

 

Referent:   Søren Krabbenhøft      
 


