
  

FU møde 9. oktober 2010 i Sønderjysk skak.  

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen og Susan Clausen 

Jacob Buris Andersen fraværende med afbud  

Dagsorden:  
 

1. Velkomst og præsentation af nyt medlem, Jacob Buris Andersen. 

2. Referat fra møde 27.3 (alle). 

3. Overtagelsesforretningen  –  hvordan gik det? (ny medlemskartoteksfører) 

4. Siden sidst (alle) 

 Bent Larsen 

 SGP 

 Turneringer 

 ….... 

5. Fra HB 29. august 

6. Økonomi. Drøftelse af kapitalpleje. Udsat fra sidste møde. 

7. Sønderjysk EMT 

8. Holdturneringen 

9. Hjemmesiden (alle) 

10.Forslag til nye initiativer (alle) 

11.Juniorsamlinger. 9. maj aflyst – 19.9. aflyst !? 

12.Revision af vedtægterne. (Jacob og Kai) 

13.Skoleskak (Kai) 

14.Næste Møde. Forslag: 20. november - Forberedelse af generalforsamling 26. februar i 

Sønderborg) 

15.Eventuelt 

 

Mødet startede med at formanden meddelte at vores medlemskartotekfører var blevet ramt af 

uopsættelige gøremål, og havde derfor meldt forfald. Dette medførte at dagsordenens punkter 1,3 og 

12 blev udskudt til kommende FU-møde.  

2. Referatet: 

Referatet blev godkendt. 

4. Siden sidst: 

Ole Jacobsen Mindeturneringen er blevet aflyst, i stedet afholdes en hurtigskakturnering, i hans 

minde. 



"Som det nok ikke har undgået de flestes opmærksomhed, så er Dansk Skak´s ubestridte fyrtårn, 

Bent Larsen ikke blandt os længere. Der er sagt og skrevet meget i den anledning, men her skal lige 

tillægges at vi var rigtigt glade for at vi fik hædret ham i en særudgave af skakbladet i forbindelse 

med hans 75-årsdag (R.I.P red.) 

Hansjørgen deltager i 4 turneringer, med 16 – 20 spillere i hver. Turneringsniveauet gør at der 

næppe er plads til nye tiltag, der også skal passe med skoleskakkalenderen. 

SGP´s første afdeling er afviklet hos Springeren i Kolding. FU henstiller til arrangører af SGP at der 

laves et referat og sendes til respektive hovedkredses hjemmesider. FU tør ikke satse på at Svend 

Erik Kramer er med hele vejen rundt. 

5. Fra HB-mødet 29. august 

Tilbagegangen i medlemsantallet er stoppet, måske er der kun kernemedlemmer tilbage. 

Skak.dk kører, men alt for få besøgende. 

Håndbogen er blevet opdateret, kan hentes fra DSU´s hjemmeside. 

Der er megen snak om strukturændringer, altså færre hovedkredse. 

Budgettet går i 0 

6. Økonomi: 

FU diskuterede kapitalpleje; kassereren vil helst være fri, men kan måske nødes. FU enedes om at 

kassereren ikke skulle bruge tid på det.  Medlemstallet i 4.HK er stadigt svagt faldende; et oplagt 

indsatsområde for bedre klubøkonomi. 

7. Sønderjysk EMT: 

Det bliver Vojens Skakklub der afholder SEMT i år; mandage fra 2. maj. Formand Karl Posselt har 

jo slået et slag for at klubberne får afsluttet deres sæson så betids at spillerne kan deltage i 

turneringen. (se hjemmesiden) 

FU drøftede tilskuddet til SEMT, men fandt at spørgsmålet var en generalforsamling værdigt. 

8. Holdturnering: 

Tilmeldingen til holdturneringen er god, men der er ugler i mosen. Det programmel, der skal styre 

turneringen, er ikke i stand til at arbejde med 2 hovedkredse. Som så meget andet i skakverdenen er 

det et gammelt dos-program, der er lidt mere end umanerligt tungt at danse med, så vi er på Herrens 

mark. Det kommer utvivlsomt til at koste, hvis ikke det skal laves i hånden. 

Efter deadline: Holdturneringsleder Karsten Fyhn har just meddelt, at det nok alligevel lykkes at  få 

holdturningsprogrammet til at køre. I disse dage laves der forsøg hermed. Vi håber det bedste! 

 



9.Hjemmeside: 

Den fungerer, men der er for få klubber der bruger den. Kluboplysningerne er ikke opdaterede. 

Klubberne skal sende oplysninger om ændringer på formand/kasserer-posen og nye hjemmesider til 

vores medlemskartoteksfører Jacob Buris. Webmasteren skal kvalitetssikre hjemmesiden. 

10.Forslag til nye initiativer: 

Der er ikke det store behov lige nu. 

11. Juniorsamlinger: 

Juniorlederen blev ramt af force majeure på de valgte datoer for juniorsamlinger. Han prøver igen, 

og skeler til skoleskakkalenderen. 

Han berettede om en vellykket tur til Hold-DM på Tjele. Vi havde det bedste hold i mange år, og 

lagde hårdt ud, og lå nr.3 efter 3.runde. Herefter var det så ned af bakke, og vi måtte lide den tort at 

tabe til 5.HK. Vi blev nr. 7 af de 9 hovedkredse. 

13.Skoleskak  

Man har efter kontakt med samtlige skoleledere i Haderslev, fået startet 4 nye steder op godt hjulpet 

af god presse. 

Der har været afholdt en jubilæumsturnering i Haderslev, hvor den ene af succeshistorierne var en 

forældre/chaufførgruppe, og ikke mindst 45 minutters afbrydelse af klovnen Anton, der fik 

tryllebundet hele forsamlingen. Man må lade at skoleskakken sprudler af gode ideer. 

14.Næste Møde. Forslag: 20. november - Forberedelse af generalforsamling 26. februar i 

Sønderborg) 

20.november blev forkastet da kassereren ikke kan have regnskab og budget klart. Men da Helge 

skal have en dagsorden til hovedkredsbladet, så ordnes den på mailen. 

Næste møde blev så sat 15. januar 2011 hos Jens Karl i Tønder, der står 

generalforsamlingsforberedelse på programmet. 

Eventuelt: 

Intet til punktet.  

Referent: 

Søren Krabbenhøft      

 


