
 

 

FU møde 17. januar 2007 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Uwe Hansen , Herman S Petersen og 

Jens Karl Petersen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Siden sidst. 

3. Økonomi. 

4. Holdturnering  

5. Junior Skak 

6. Generalforsamling 

7. Initiativpris og hæderstegn 

8. Syd Grand Prix 

9. Eventuelt 

10. Næste Møde 

 

 

Godkendelse af sidste referat: 
Punktet bortfalder, iogmed at FU har vedtaget ny fremgangsmåde for udsendelse af referat. 

 

Siden sidst: 
Der er ikke sket noget som ikke kan puttes ind under de øvrige punkter i dagsordenen. 

 

Økonomi: 
Det foreløbige regnskab (ikke-reviderede), og budgettet for 2007 blev gennemgået og diskuteret 

 

Holdturnering: 
TL´s hjemmeside fungerede godt indtil computeren døde. TL har efter 1½ måned fået en ny. 

D-reække-betænkningstiden gav problemer med forskellige oplysninger diverse programmer, som 

skyldtes matriceproblemer. Dette medførte beklageligt at et hold trak sig fra turneringen, hvilket 

gav TL yderligere problemer at løse. Den nugældende betænkningstid i D-rækken bliver ikke lavet 

om. 

D-rækken afholder sidste runde 3/3 2007 i Vojens, som sørger for at udsende invitationer 

 

Junior Skak: 
15. September skal der angives hold til Hold-DM på Tjele som bliver afholdt primo oktober. 

Uwe går i boksen for at komme på et koncept for et Grand Prix-stævneform a la Syd Grand Prix, 

for juniorerne, det skulle være klart om ca. 14 dage. 

 

Generalforsamling: 
Vedtægterne vil blive udsendt sammen med dagsordenen og formandsberetning. 

SEMT: ugerne 6,10,11,13 og klubuddelegering,. FU overtager SEMT fra 2009 incl. Spillested. 



SGP fortsætter næste sæson. ¾ af SGP-udvalget har sagt ja. 

 

Initiativpris og hæderstegn: 
FU har nomineringerne på plads 

 

Syd Grand Prix: 
Sjette og sidste runde i år arrangeres af Alssund og Graasten, og afvikles i Sønderborg 10. Marts. 

FU diskuterede om juniorerne skulle have en separat klasse under SGP. Dette skulle der ikke være 

noget til hinder for. 

 

Eventuelt: 
Formanden tager til endnu et DSU-møde. 

 

Næste FU-møde er sat til 24. febuar 2007 hos Røde Kro, Rødekro kl.10.00 

 

Referent: Søren Krabbenhøft      

 

 


