
 

 
FU møde 23 Februar 2009 i Sønderjysk skak. 

 
 
Deltagere:  
Frede Andersen, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen ,Herman S 
Petersen og Kai Bjørnskov 
 
 
Dagsordenen for dagens generalforsamling blev gennemgået i stokastisk orden. Første  
til mølle var kassereren, med spørgsmålet:”Har Pharsen flere regninger?” Man kan lige så godt 
vænne sig til at have et bilag klart, hvis man skal have penge af kassereren. Hvis man selv 
lægger penge ud , så har kassereren ikke mulighed for at have styr på det.. 
Så var der lige et opklarende spørgsmål til afgiften for hjemmesiden, som Kassereren fandt 
noget pebret relateret til andre hjemmesider. Han blev fortalt at det er holdturneringsdelen 
der er  den dyre del. Der er kontakt til DSU før og efter, det kan en almindelig hjemmeside ikke 
klare, og da der ikke findes alternativer til hjemmesiden skal vi erlægge 1500,- årligt. 
 
Så var der udgiften til bespisning til pokalskak i Nyborg. Her mente formanden at det var 
medlemspleje, men at økonomien skal endevendes, har vi råd til ændringer. Her spurgte 
sekratæren om hvorår taksten til pokalskak sidst var blevet ændret. Det var der ingen der 
erindrede, så efter lidt samtalen, enedes man om at hæve tilmeldingsgebyret til 250,- til 
pokalskak. 
   
SEMT-udgiften vil i 2009 blive 2000,- Omkostningsudgiften til FU forbliver uændret.  
Junior Hold-DM er en tung post men kan næppe mindskes. Vi kiggede på alternativer, så som 
forældrekørsel. Det strander på at der ikke er extra overnatnings- og bespisningsmuligheder, 
så der ville skulle køres 2 gange hver vej, og så er vi lige vidt. 

 
Med hensyn til DSUS (støtteforeningen) så har kassereren i forbindelse med udsendelse af 
opkrævningerne skrevet at de der ønskede at støtte DSUS skulle bare vedlægge extra 100,-.  
Det er der så 6 klubber der har gjort. 
 
Nye medlemmer får Skakbladet,, ellers ret henvendelse til Bjørn Laursen. Der er lettest for alle 
parter at tilmelde nye medlemmer ved kvartalsskifter. Man kan spille EMT uden at være 
medlem, men ikke hold. 
 
Graastens forslag til SEMT blev vendt.  Kai mente at 5 runder var for lidt, da der er tale om et 
egnsmesterskab. Det betyder så at ideen med at afvikle hele turnewringen på en weekend 
ryger. Uanset hvad, så må turneringen tilrettelægges således at så mange medlemmer som 
muligt, vil være med. Problemet er at mandag er klubaften for mange klubber, og at spillere i 
ydealderen ikke har tid til mere end en friaften. Generelt er der klubaftner spredt over hele 
ugen, så man kan ikke stille alle tilfredse, desuden vil klubturneringen lide, hvis spillrene er 
engagerede andetsteds. Det er nærmest som at vælge mellem pest eller kolera; weekenden er 
hellig og hverdagsaftner er ikke for godt. FU beslutter at sende flere forsalg 5 eller 7 runder, 
hverdag eller weekend. 



 
Fusionsudvalgets arbejede har ”kun” været at se på mulighederne for et samarbejde i 
holdturneringsregi. Foreløbigt kan siges at Mesterrækkehold nok vil få mere transport, mens 
det vil blive mindre for øvrige hold, på grund af den geografiske inddeling. 
 
FU´s sammensætning blev drøftet. Da det arbejde som tidligere kasserere har haft, sidste år 
blev uddelegeret til 2 personer, er der ikke plads til Holdturneringslederen, hvis da ikke der er 
en person der tager to kasketter på. FU diskuterede løsningsmodeller, udover Frede´s forslag 
om at udvide FU. 
 
Kassereren var utilfreds med den måde hvorpå formanden havde tildelt  en spiller  støtte til 
Skole Skak NM på Færøerne. Der var lidt forvirring omkring de mails der havde været sendt, 
men kassereren mente ikke at proceduren var i orden, idet der var tale om en ikke- budget-
relateret ting, hvorfor den skulle have været i gennem FU. Med henvisning til vedtægternes 
§5b, så var procedureen iorden. I øvrigt fik Rasmus Lund Pedersen 2½ p og en ratinggevinst 
på 60. 
 

Formand Frede meddelte at han ikke stillede op til genvalg; Fu foreslår at HTL Kai Bjørnskov 
bliver FU´s kandidat.  Kartoteksfører Herman Petersen meddelte at han ikke genopstiller, men 
vil dog fuldføre sin valgperiode. 
 
Endeligt blev Hæderstegn og Initiativprisen anbragt. 
 
Referent: 
Søren Krabbenhøft      
 


