
  

FU møde 7. december 2014 i Sønderjysk skak.  

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen.                      

Svend Erik Kramer og Peder Pharsen måtte melde forfald, men havde fremsendt indlæg til FU 

  

Dagsorden:  
 

1. Referat fra sidste møde (alle). 

2. Siden sidst (alle) 

3. Kalenderen 201415 

4. Holdturneringen, herunder indberetninger m.v. (Svend Erik sender stof fra 

Hovedkredsturnering og fra SGP.) 

5. DSU’s nye kartotekssystem (Jacob + Jens Carl) 

6. 4.HK ́s økonomi (Jens Carl, hovedtræk) 

7. Juniorarbejdet. (Hansjørgen) 

8. 4. HK nyt. Der synes ikke at være arbejdskraft til bladet, så hjemmesiden må fortsat tage over. 

9. 4. HK’s hjemmeside. Vigtige nyheder, turneringsresultater m.v. ses ikke. Vi bliver nødt 

til at tage hjemmesiden mere alvorligt. F.eks. skal der gerne være et link til DSU og 

Dansk Skaksalg. (Peder, redegørelse sendes) 

10. Forslag til nye initiativer (alle) 

11. Skoleskak (Kai) 

12. Drøftelse af fusion med 5. hovedkreds. Oplæg vil foreligge. 

13. Næste Møde. (forventet 21. februar 2015 i Vojens, før generalforsamlingen). Oplæg til 

dagsorden vil foreligge senest ved mødet. 

14. Forberedelse af generalforsamlingen. Under dette punkt bedes man overveje nye 

kandidater til FU. Formanden ønsker ikke genvalg, Susan Clausen er fraflyttet 

landsdelen, og vi kender p.t. ikke Vejen Skakforenings fremtidsplaner. 

15. Eventuelt 

1. Referatet: 

Referatet fra GF blev godkendt  

2. Siden sidst:  

 
Graasten afviklede årets SEMT, hvilket blev en god oplevelse. 1 stærk mestergruppe og to 

basisgrupper, i alt 18 mand. De 2000,- som FU giver til præmier frigiver penge således at klubben 

selv står for gravering af pokalen. 

 

Kai fortalte om de mange problemer der har været med kalenderen i Divisions- og Mesterrække. 

DSU har ikke tacklet situation fornuftigt; hvilket har fået Bov´s formand Kramer i blækhuset. 

Løser DSU ikke problemet bliver der en klub minde i landskabet og vi skal have en ny 

Holdturneringsleder. Selvom DSU havde sovet i timen lykkedes det alligevel at få vores 

holdturnering op at køre i sidste øjeblik. 

 

 

 

 



3. Kalender 14/15:  
Generalforsamling 21. februar i Vojens 

 

4.: Holdskak og SGP: 

Kramers indlæg om holdskak nævner de problemer der havde været, men alt endte godt takket 

arbejdskraft af Kramer selv og nogle rosværdige formænd, der fik indberettet alt det Kramer skulle 

bruge på rekordtid. Det øvrige af indlægget tog FU ad notam. 

SGP kører rigtigt godt, ligger over sidste års deltagerantal; næste gang juleskak i Vojens.  

DSU´s nye kartotekssystem 

Der kører men skal dadles for fejl. Kartoteksføreren følte sig overflødig, men bliver da det var 

nødvendigt at skille penge og medlemmer for at få Jens Karl til at tage posten. 

Medlemstallet daler stadig. 

Kassereren fortalte om sine genvordigheder med netbankgebyrer. 

Når man laver en liste i kartoteksprogrammet, så laver den to lister der er forskellige. 

Klubber der lukker skal meddele dette og ikke bar undlade at betale. Kartoteksføreren har lært at 

man skal slette medlemmer før klubben. 

5. Forslag til nye initiativer: 

FU barslede med storskak på byfestniveau, så der kan komme noget lokalprofilering. FU søger at 

klarlægge hvor mange storskakspil der er i Hovedkredsen, og rode lidt med konceptet i øvrigt. 

6.:Økonomi: 

Regnskabet blev lige løbet igennem. De cirka 67.500,- skyldes dels manglende Tjeletur og så en 

ekstraordinær indtægt fra Aabenraa Skakklub på 10.000,- 

7. Juniorarbejde 

Der sker ikke det store, da der efterhånden er meget få unge spillere tilbage. De er så flittige gæster 

af SGP. 

8.4.HK nyt 
 

Ikke bare død men uddød 

 

9. 4. HK’s hjemmeside 

 

Hjemmesiden bliver stadig ikke brugt ordentligt. Dette bliver et fokuspunkt for kommende FU 

 

10. Forslag til nye initiativer (alle) 
 

Ingen gode ideer. 

 

11. Skoleskak (Kai) 
Det går forrygende, skak er blevet implementeret som understøttende undervisning indenfor flere 

fag, foruden at det kan tages som tillægsfag. Der er 25 skoler i Hovekredsen med skoleskak, heraf 

nogle få med skoleskak Classic, altså skak efter skoletid. Lærerstyret skoleskak skaber ikke 

klubspillere, så det er nødvendigt med skakspillere i undervisningen. Det er som om vi ikke har 

mandskab nok, til at løfte opgaven. Det bliver så ikke lettere når der ikke er kobling mellem DSU 

og Skoleskakken. 

  



12. Drøftelse af fusion med 5. hovedkreds. Oplæg vil foreligge. 
 

Det lovede oplæg blev ikke færdigt til FU-mødet, men vil fremkomme ved Generalforsamlingen. 

Sløret kan dog løftes lidt.  

Der er lavet en køreplan. 

Der skulle ikke være knas med sammenlægningen af de to Hovedkredses vedtægter. 

Kassereren udtrykte bekymring om kartotekslisten ville virke inden, da det ellers bliver noget rod. 

 

 

13. Næste Møde. (forventet 21. februar 2015 i Vojens, før generalforsamlingen). 

 Oplæg til dagsorden vil foreligge senest ved mødet. 
 

Der var ikke tillæg til dagsordenen, da den er vedtægtsbestemt og fusion kommer som forslag, som 

vil blive gennemgået på FU-mødet kort før Generalforsamlingen. 

Hæderstegn og initiativpris blev fastlagt. 

 

14. Forberedelse af generalforsamlingen. Under dette punkt bedes man overveje 

nye kandidater til FU. Formanden ønsker ikke genvalg, Susan Clausen er fraflyttet 

landsdelen, og vi kender p.t. ikke Vejen Skakforenings fremtidsplaner. 
 

Kai og Søren er på valg. 

 

Vejen Skakforening er teknisk set lukket, men da der arbejdes på at få den op at stå igen og der 

stadig betales kontingent er der stadig en klub. 

15:Eventuelt: 

Kassereren ville pille ved kartoteksførerens diæt, men blev afvist da denne udtrykte at pengene nok 

ikke blev brugt alligevel. 

Referent: Søren Krabbenhøft      


