
 

FU møde 25. Februar 2012 i Sønderjysk skak. 
   VUC, Danmarksgade 8 i Vojens, kl.11.00 

 

Deltagere: 

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

 

Dagsorden:   

Referat fra møde (alle). 

Siden sidst (alle) 

Fra HB 5. februar (Kai) 

Sønderjysk EMT 

Holdturneringen (Kai) 

Forslag til nye initiativer (alle) 

Juniorsamlinger. (Hansjørgen) 

Revision af vedtægterne. Skulle nu være lagt på nettet! 

Skoleskak (Kai) 

Forberedelse af generalforsamlingen - dagsorden gennemgås 

Næste Møde. Kort møde umiddelbart efter generalforsamling  

Eventuelt  

 

Referatet: 
Referatet blev gennemgået uden at det affødte arbejde eller bemærkninger. 

 

Siden sidst: 
Intet nyt. 

 

HB: 
Der har været afholdt HB-møde 5. februar. Sædvanen tro forelægger der ikke referat endnu. Kai løb 

sine egne noter igennem. Størst interesse for 4.HK er tanken om at indføre 3. division igen. 

I den løbende debat om DSU´s fremtid har hovedkredsformændene udarbejdet hver sit partsindlæg 

til Hovedbestyrelsen. Det, af Kai, forfattede debatindlæg blev gennemgået, og gav anledning til 

diskussion. Da det ”kun” er et debatindlæg, valgte FU at stå bag skrivelsen. 

SEMT: 

Der kommer for få udefra. FU drøftede hvilke værktøjer der står til rådighed. Ændret tidspunkt, 

varighed eller et fast spillested. Mulighederne bliver overladt til Generalforsamlingen at tage stilling 

til. 

Holdturneringen: 

 
Der er stadig ikke fundet en Holdturneringsleder (HTL). I lyset af at programmet stadig ikke virker 



og aldrig kommer til det, så er det belastende for Kai at have begge poster. Der er godt nok et par 

PC-kyndige i hans egen klub, men synes at det ville se underligt ud at Haderslev sad med al magten, 

så han har valgt ikke at gøre noget. Til gengæld stor ros til alle holdledere, der har vist udstrakt 

forståelse for programmet mangler, og overbragt resultater ad anden vej. FU tilspørger 

Generalforsamlingen om der skulle gemme sig en HTL derude.  

 

Forslag til nye initiativer: 
Intet til punktet. 

 

Juniorsamlinger: 

Lørdag 14. september kl. 09:30 i Graasten. 

FU diskuterede invitationen, herunder indkøb af præmier, og om FU skulle støtte arrangementet. 

Efter at have hævet indskuddet skønnedes det ikke nødvendigt. 

. 

Revision af vedtægterne: 

Ligger på 4.HK´s hjemmeside. Pharsen har lagt det meget yderligt, så det er til at finde. 

Skoleskak: 

Kredsformanden gennemgik hvad han ville sige til Generalforsamlingen (Punkt 16) 

Dagsorden: 

Dagordenen blev gennemgået og godkendt 

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling: 

Dagsordenen blev gennemgået. 

 

Næste møde: 

Næste Generalforsamling bliver 23. Februar 2013 i Tønder. 

Formanden udsender mødeforslag, som FU så skal blive enige om 

 

FU tog forskud på glæderne; man enedes om at var der genvalg til FU, så ville konstitueringen 

bibeholdes 

 

Eventuelt: 
Intet til punktet 

 

 

Referent: 

Søren Krabbenhøft      


