
 

FU møde 26. Februar 2011 i Sønderjysk skak. 
            Menighedshuset, Østergade 1 i Sønderborg, kl.11.00 

 

Deltagere: 

Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen, Jacob Buris Andersen 

og Susan Clausen. 

 

Dagsorden:   

Referat fra møde 15.1 (alle). 

Siden sidst (alle) 

Fra HB 5.6.februar (Kai) 

Sønderjysk EMT 

Holdturneringen (forslag fra Niels Falsig til generalforsamlingen) 

4 HK nyt - forslag fra Niels Falsig til generalforsamlingen 

Hjemmesiden, herunder forslag fra Niels Falsig om debatforum 

Forslag til nye initiativer (alle) 

Juniorsamlinger. (Hansjørgen) 

Revision af vedtægterne. (Jacob og Kai, er udsendt skriftligt til FU) 

Skoleskak (Kai) 

Forberedelse af generalforsamlingen - dagsorden gennemgås 

Næste Møde. Kort møde umiddelbart efter generalforsamling 26. februar i Sønderborg, derefter 

planlægges næste møde. 

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. Her blev der talt om strukturændringer. En debat der 

fortsætter på delegeretmødet i påsken, og fortsætter 1- 2 år endnu. Såørgsmålet er at definere 

hovedkredsenes rolle, og hvor stor den skal være, måske regionsstørrelse. Der  vil bleve afholdt et 

lederkursus for 3., 4. og 5. HK; i Middelfart sidst i august. 

SEMT: 

Der er kun at sige at Vojens griber opgaven rigtigt godt an. 



Indkomne forslag: 
Niels Falsig´s forslag 1:  (se 4.HK nyt): Holdturnering. 

Det blev drøftet, men har så vidtrækkende konsekvenser at spørgsmålet overlades til 

Generalforsamlingen. 

 

Niels Falsig´s forslag 2: HK nyt til alle. 

Med de varslede portoforhøjelser bliver det et dyrt forslag. Man kan altid justere antallet af HK 

NYT med Kai Bjørnskov. At lægge HK nyt på hjemmesiden vendes med webmasteren. 

 

Niels Falsig´s forslag 3: Debatforum 

Hjemmesiden kører men savner input; et debatforum er måske løsningen, så webmasteren tilspørges 

igen. Det debatforum der var på DSU´s hjemmeside blev lukket igen pga. det juridiske ansvar. 

 

Helge Andersen`s forslag (4): 

Forslaget er da godt nok, men ikke i praksis gennemførligt, tidsfristerne kan dog diskuteres. 

 

Forslag til nye initiativer: 
Intet til punktet. 

 

Juniorsamlinger: 

Lørdag 17. september kl. 10.00 i Graasten. 

SGP har fået 5 % flere juniorer end sidste år, og flere skoleskakspillere. 

. 

Revision af vedtægterne: 

Den store forårsrengøring af vedtægterne blev det ikke til, da vi alligevel om få år får helt nye i 

forbindelse med ændringer i hovedkredsene. Det er så blevet til en strømlining og så kasserens 

indskud om af §12´s første sætning er meningsløs, så den slettedes også. 

Skoleskak: 

Det brøler derudaf, og vi har et fantastisk samarbejde med DSS her i hovedkredsen. 

Dagsorden: 

Dagordenen blev gennemgået og godkendt 

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling: 

Dagsordenen blev gennemgået. 

 

Næste møde: 

Næste Generalforsamling bliver 25. Februar 2012. 

Næste FU-møde 20 August 2011 hos Jacob i Haderslev. 

 

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      


