
 

 

FU møde 21. November 2009 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen, Hansjørgen Clausen og Herman S Petersen. 

 

Dagsorden: 
1. Referat fra seneste møde (Alle) 

2. Siden Sidst (alle) 

3. Økonomi (Jens Carl) 

4. Referat fra HB-møde (Kai) 

5. Fra Fusionsudvalget (Kai) 

6.Hovedkredsturneringen (Kai, alle) 

7. Kalenderen 2009 -10 herunder mødeplan for FU (bilag) 

8. Medlemskampagne (Alle) 

9. Lederekruttering (Kai) 

10. Hjemmesiden (alle) 

11. 4. HK Nyt (Alle) 

12. Forslag til nye initiativer (alle)  

13. Forberedelse af generalforsamlingen den 27. februar 2010. (alle) 

14. Næste Møde (Tid, sted og evt. indhold ) Planlagt til 27.2.2010. 

15. Eventuelt 

 

Referat fra seneste møde: 
Kai kunne fortælle at juniorflugten i Haderslev er stoppet !! Der er flere der er vendt tilbage. 

I øvrigt ingen kommentarer, og referatet godkendt. 

 

Siden Sidst:  
Herman fortalte om de genvordigheder Ribe oplever, med stadigt faldende medlemstal. Der er kun 

16 med i Byturneringen, mod normalt det dobbelte. Det er de ældre der falder ud, og der kommer 

ikke nye nedefra. Der er dog stadig juniortræning. 

HansJørgen mente at den manglende interesse omkring den seneste SGP, kunne skyldes at den lå i 

weekenden imellem to holdskakrunder. 

Så er hold-DM for juniorer afviklet, igen på Tjele Efterskole. Det gik ikke så godt, men hvalpene 

havde en fantastisk tur. Der har været 4 til DM i Skoleskak, Jørgen Clausen for 10 gang 

Søren fortalte at Vejen Skakforening ikke er kommet på plads endnu, men der er håb for at alt 

falder på plads inden vi er halvvejs i sæsonen. 

Der har været afviklet flere simultaner i Hovedkredsen, hvilket er en rigtig god ide. Den i Vojens 

fik vist vækket et par tidligere spillere. 

Samarbejdet mellem DSU og Skoleskak er i gang. Der blev nedsat et udvalg til at kigge på tingene, 

men tragisk nok er der efterhånden kun to personer tilbage i udvalget, resten har trukket sig. 

Mere af samme skuffe; man har i Sønderborg udsendt breve til 18 skoler, med henblik på SFO-

skak. Der kom nøjagtigt 0 svar tilbage. Skoleskak er dog koblet på SGP, så der er mulighed for lidt 

kampskak. 

Den afslutning der skulle have været afviklet hos Danfoss Universe, gik i sig selv igen, uden at der 

egentligt kan sættes en finger på hvorfor. Endeligt har der været forsøgt at afholde 

lederinspirationsdag, der har måttet aflyses på grund af manglende interesse. 

Der kommer nu skoleskak på skemaet for 5.400 elever på udvalgte skoler i socialt belastede 



områder med mange tosprogede elever i Århus og København. Over de næste tre år skal seks 

klasser af gangen på hver af de deltagende skoler modtage en ugentlig times undervisning i 

skoleskak over et otte ugers forløb. Til gengæld skal skolerne oprette en skoleskakklub, hvor 

eleverne kan komme efter skoletid. Der er tale om et treårigt socialprojekt, hvor skoleskak er en 

løftestang for integration og læring. Projektet er finansieret med 2,6 mio. kr. fra den sociale 

satspulje og 900.000 kr. fra Århus Kommune. I Tilst var der 81 til en nystartet skoleskak-klub. 

  Hvor der er ledere er der børn 

Spørgsmålet er så hvilke krav instruktøren har, og hvad med økonomien. Der er 4 modeller: 1) Det 

er selvfølgelig bedst med en lærer. 2) Kommunerne betaler noget (§3.3). 3) Selvfinansieret og  

4) frivilligt 

 

Man kan spørge sig selv hvorfor klubberne ikke bruger penge på de unge, i stedet for at puge 

sammen, lukke og sende dem til DSU. Det er lukkede og døde kapitaler. Det skal dog nævnes at når 

DSU har taget sit, så er der kun håndører tilbage i klubberne. 

Mads Jacobsen kan tilkaldes til klubberne for 10 minutters peptalk, inden der søges kontakt til 

kommunen. 

. 

Økonomi: 

 
Jens Carl kunne berette om at der havde været en nedgang i kvartalsmedlemmer fra 1093 sidste år 

til 970 i år, svarende til 31 medlemmer. Når de klubber der endnu er i restance har betalt så ender, 

regnskabet meget tæt på et 0-resultat. 

 

Så blev der ellers vendt datoer i den store stil med hensyn til frister for dette og hint. Jens Carl og 

Herman rundsender de nye datoer for kontrollister og disses tilbagesendelse og opkrævninger og 

disses betaling. 

 

Referat fra HB-møde: 
Der tænkes fusionstanker på kryds og tværs, ligesom os i 4 HK. der flirter med 5 HK. Det skulle gå 

bedre med serveren, også med pengene. Udgifterne er halveret, der er luget ud i fejlene, men der 

savnes administratorer. Endeligt er der nedsat et udvalg der skal se på kvinde/pige-skak. Forresten 

koster det en plov at låne en dommer, til en holdkamp, på Sjælland! 

 

Melding fra 5. HK: 
Der har været afholdt et møde, hvor opgaverne er blevet fordelt, så som hvem kan rykke op og 

gruppeinddeling. Der er møde 29. December hvor der skal reglementjusteres, så det kan være klart 

til De respektive Generalforsamlinger. 

 

Hovedkredsturneringen: 
Den er startet, uden de helt store problemer. 

Kai udtrykker forhåbning om at Karsten har fået en bedre start, end han selv fik, som 

Holdturneringsleder. Hvis der er problemer omkring rating så kontakt Herman eller Karsten. 

 

Kalenderen 2009 -10: 
Blev justeret 

 

Medlemskampagne: 
Desværre er det blevet sådan at de unge ikke har tid til fordybelse og regelmæssighed. Når uge 

ønsker at spille skak går de på nettet. Så fremstil en klub-A4 med på gaden og vær synlige. 

FU sprudler ikke ligefrem med gode ideer, så Kai laver et oplæg til Generalforsamlingen. 

 

 

 



Lederekruttering: 
Samarbejdet DSS-DSU led en krank skæbne. På trods af en side i Skakbladet, og mails til alle 

ledere, så skete der ikke noget. Ideen var god nok men blev et godt udtryk for organisatorisk 

dekobling. Men vi opgiver ikke så let; DSU nedsætter et Lederudvalg, hvori Kai deltager. 

 

Hjemmesiden: 
Hjemmesiden fungerer sådan set godt nok, men hastigheden laden noget tilbage at ønske. 

 

4. HK Nyt: 
”Der blev en ordentlig omgang skamros til Helge, som summeret skal være stor ros til et meget meget flot 

arbejde. Og her tror jeg at Helge gerne vil have sparket ind: Flere turneringsreferater og skakpartier.” 

(Citat fra seneste referat, men stadig gyldigt, Red.) 

 

Forslag til nye initiativer (alle)  
Nøgleordet her er Juniorsamlinger. 1 – 2 gange om året, gerne 14 dage før Hold-DM i oktober og 

Junior-DM i Maj. 

 

Forberedelse af generalforsamlingen den 27. februar 2010. (alle) 
Dagsordenen gennemgået. Herman  genopstiller ikke. 

 

Næste Møde (Tid, sted og evt.indhold ) 
Planlagt til formøde før Generalforsamling 27.2.2010. 

 

 

Referent: 
Søren Krabbenhøft      
 


