
 

 

FU møde 25 August 2007 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Svend Erik Kramer, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft og Herman S Petersen. 

 

Frede Andersen fraværende med Afbud 
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Siden sidst: 
Tilbundsgående undersøgelse har påvist at vi i hovedkredsen har 4 æresmedlemmer: 

Godtfred Sloth Jensen, Ove Christensen, Vagn Lauritzen og Kaj Elkær Larsen 

 

Kurset til kampleder bliver afholdt i Bov 6.oktober. IA Vagn Lauritzen forestår uddannelsen af de 8 

– 10 personer der forventes, primært fra klubber med divisionshold. Udgiften bliver delt 50/50 

mellem Hovedkredsen og deltagernes respektive klubber. 

 

Hansjørgen Clausen er valgt til ny formand i Graasten 

 

Økonomi 
Kassereren havde meldt forfald, men havde fremsendt nøgletal til FU som Formanden tog sig af. 

Vi er 308 medlemmer i 4. HK. Vi har ca. 55.000 kr. heraf 31.000 i kassen og 24.000 i kontingent-

tilgodehavender. 

De skyldige klubber vil blive rykket. 

Formanden udtrykte tilfredshed med regnskabet, det ser fint ud. 

 

Holdturneringen 
Afgående TL Heman Petersen vil efterfølgende FU-møde have en overdragelsesforretning med 

vores nye TL Kaj Bjørnskov. 

Dette medfører så at Kaj udtræder af 4 HK´s faste Turneringskomite. Formanden har kontaktet 

Vagn Lauritzen som er villig til at træde ind. Komiteen ser derefter ud som følger: 

Broder Petersen, Kaj E. Larsen og Vagn Lauritzen 

 

 



Vores nye hjemmeside, som jo også indeholder holdskakken, er ramt af børnesygdomme, som dog 

vil være løst inden turneringsstart. Vi vil gerne have haft www.4.hk.dk, men det er af uransaglige 

årsager ikke dukket op endnu, så vi arbejder på noget der til forveksling vil ligne. 

Vi skal have et nyt web-hotel, da Karsten Fyhn stopper, og det er der givet grønt lys til. 

Det er foreløbigt strandet på at vores kasserer skal have et CVR-nummer, og det tager lige lidt tid. 

 

Vi krydser fingre for at der kommer rigtigt mange hold med i år. Og minder lige formændene på at 

styrkelisten jo er et formandsskøn! 

Sidste tilmelding var 12 /9 til Kaj Bjørnskov. 

 

Sønderjysk EMT 
2007: Løgumkloster på Agerskov Skole Sidste tilmelding var 28/8 

2008 Aabenraa vil afvikle SEMT på torsdage i februar, marts og april. 

2009 Haderslev 

 

Syd Grand Prix 
1. Afdeling i Tønder 1/9. Se i øvrigt hjemmesiden da der kan forekomme justeringer af datoer. 

Derefter Vejen, Vojens, Graasten/Alssund og Haderslev 

 

Junior Hold-DM 
Juniorlederen er ved at sætte et godt hold, i hvert fald på papiret. Udover at det er 5-7/10-2007 på 

Tjele, så er vi ikke vidende om noget, så på kommende HB-møde vil formanden lige rette en 

forespørgsel til de rette parter om lidt oplysning. 

 

Skakserver og medlemskampagne 
En testmodel af den nye skakserver var momentant opkoblet, og blev testet af nogle få udvalgte, 

herunder Svend Erik Kramer, der kan fortælle at det virker, og skal nok rettes lidt. Thomas Hütters 

der er tovholder på projektet har vist fået rigtigt mange tilbagemeldinger, men at tidsplaner holder 

endnu. 

 

DSU´s medlemskampagne er udkommet på tryk, og er ikke dybt imponerende. Lidt for 

højtragende, meget lidet lokal, eller der er nærmest ingen kobling mellem den lokale klub og 

DSU, og helhedsindtrykket er lidt skuffende. 

Erik Lund-Pedersen har tilsendt et forslag til en medlemskampagne. De to modeller blev 

diskuteret i FU og vi enedes om at nedsætte et udvalg til at se på problematikken med lokale 

briller. 

Erik Lund-Pedersen har udvist interesse så han forespørges. 

Morten Jessen skal også have buddet. 

Jørgen i Ribe finder en fra divisionsklubben 

Svend Erik Kramer fra FU    

 

Eventuelt: 
Ribe EMT 2008 er i fuld krig, glæd jer, det bliver stort. 

 

Næste Møde 
Næste møde i FU afholdes 17/11-2007 hos Herman i Ribe 

  

Referent: 

Søren Krabbenhøft      

 


