
 

 

FU møde 25 Marts 2006 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft og Uwe Hansen  

Herman S Petersen meldte afbud. 

 

Dagsorden: 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde, i Februar, i Rødekro 

2.Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen, i Februar, i Rødekro 

3.Siden sidst. 

4.Økonomi. 

5.Holdturnering  

6.Pokalskak i Tønder 

7.Junior Grand Prix 

8.Eventuelt. 

9.Næste gang 

 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde i Februar: 
Referat godkendes. 

 

Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen: 
Referat godkendes. 

 

Siden sidst: 
Egentlig skulle der have været et punkt der hed konstituering, men det faldt bort da medlemmerne 

telefonisk og elektronisk havde talt sammen således at FU har samme konstituering som sidste år: 

HansJørgen Clausen: Valgt Formand 

Frede Andersen:Kasserer 

Herman Petersen:Holdturneringsleder 

Uwe Hansen:Juniorleder 

Søren Krabbenhøft:Sekretær 

 

Idet FU har vedtaget at lade suppleanten Jens Karl Petersen, Tønder deltage i møderne, måtte 

formanden beklage at det ikke var lykkedes at få kontakt til suppleanten 

 

Turneringen i Sønderborg fik ros, for god atmosfære, omgivelser m.m, men ris fordi der er lagt en 

runde i holdturneringsugen, og at sidste runde iøvrigt er sammenfaldende med Løgumklosters 

Påskelyn. 

      

Søren Krabbenhøft refererede fra det nys afholdte GrandPrix-Udvalgs første møde. Mødereferatet 

ligger under ”Din Mening” på 4.HK´s hjemmeside, men desværre har der ikke været nogle indspark 

endnu. Dette kunne eventuelt afhjælpes ved at linke fra forsiden, og Frede Andersen ville tage 

kontakt til Webmaster Karsten Fyhn, for at få det gjort. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Økonomi: 
Der er en kassebeholdning på ca 70.000 kr. 

Kassereren fortalte om vores eget økonomisystem som virker upåklageligt, hvorimod DSU´s 

system virker stærkt utilfredsstillende, kassereren kunne bl.a fortælle om en spiller der er opført i 

systemet 7 forskellige steder, hvilket alt andet lige indicerer koks i systemet. 

 

Holdturnering: 
Holdturneringen er færdigspillet; 2x Bov og 2x Aabenraa rykker op, tilykke med det.  

 

Der er indkøbt Vandrepokaler til både hold- og pokalskak 

 

FU har vedtaget at hæve præmierne, således at der nu er 300,- i Topscorerpræmie, dette vil iøvrigt 

blive anført i Holturneringsprogrammet. Desuden præmie til den højest scorende, der har spillet 

samtlige runder, i de respektive divisioner. 

 

Pokalskak i Tønder: 
Frede er i fuld krig med at indkøbe finurlige præmier til stævnet. 

  

Juniorskak:  
Allerede nu tegner der sig et lovende hold til DM i Tjele 2/3 oktober, der er flere lovende spillere på 

vej frem. Der vil blive afholdt Junior Grandprix omkring 9 september, men juniorstærke klubber vil 

blive kontaktet vedrørende den endelige dato. FU talte også om at lave en weekendsamling, og så 

invitere et par undervisere, til at klæde vores juniorer på, skakmæssigt 

Eventuelt: 
Der blev i HB lavet afstemning om hvor vidt man skulle sende et hold til Kvinde-OL i Torino. 

Dette blev vedtaget med 9 stemmer mod 7. 4.HK´s progressive formand stemte for. 

 

FU forstærkede mandatet til Formanden om skakbladet, jvf debatten ved Generalforsamlingen. 

 

Næste gang: 
Næste FU-møde er sat til 19 August ved Søren Krabbenhøft. Kl. 10.00 

 

 

Referent: 

Søren Krabbenhøft      

 


