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1. Godkendelse af referat. 

Referat af 5. september 2007 er 

2. Beretning  

• FM igangsat og det ser pænt ud med 48 deltagere. Bulletinen bliver lagt på nettet i 
stedet for og det betragtes ikke helt som en bulletin.

• Poul og Chresten har deltaget i møde i Middelfart om
betragtes i det store hele ikke som en så stor succes da nogle hovedkredse ikke viste 
den store interesse.

• Dansk Skaksalg er besluttet flyttet og Poul Jacobsen er blevet afskediget som 
direktør for forretningen. Officielt er der i

• Frem’s Klubblad er blevet kår
ønsker redaktør Niels Erik Nielsen tillykke med anerkendelsen for det gode arbejde.

3. Regnskab og Budget 

• Der er stillet forslag om at der købes en projektor i forbindelse med 
medlemskampagnen til udlån i forbindelse med demonstrationer, og arrangementer i 
klubberne på Fyn.

o Dette vil være en fordel, og det besluttes at købe den
DKK 5.550

• Der fremvises regnskab med et foreløbigt overskud på 22.088,33.
o Der er endnu
o Der er endnu gæld fra tidligere enkeltmedlemmer og dette besluttes afskrevet 

i 2007 til en sum af DKK 2.480,
o I forbindelse med Juniorinstruktørordningen, er der posteret 3.000 for meget 

som spares.
� Alt i alt vil det indtil videre give et overskud på 

med forbehold for manglende posteringer. Omkring 
endeligt resultat vil være forventeligt.

• Der diskuteres lidt 
af den opfattelse at vi er i besiddelse af en stor sum 
investeres, men at markedet på nuværende er for ustabilt til investeringer.
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Godkendelse af referat.  

af 5. september 2007 er godkendt uden bemærkninger. 

FM igangsat og det ser pænt ud med 48 deltagere. Bulletinen bliver lagt på nettet i 
stedet for og det betragtes ikke helt som en bulletin. 
Poul og Chresten har deltaget i møde i Middelfart om medlemskampagne og dette 
betragtes i det store hele ikke som en så stor succes da nogle hovedkredse ikke viste 
den store interesse. 
Dansk Skaksalg er besluttet flyttet og Poul Jacobsen er blevet afskediget som 
direktør for forretningen. Officielt er der ikke angivet et nyt sted til forretningen.
Frem’s Klubblad er blevet kåret af Skakbladets læsere til Danmarks bedste
ønsker redaktør Niels Erik Nielsen tillykke med anerkendelsen for det gode arbejde.

Regnskab og Budget  

Der er stillet forslag om at der købes en projektor i forbindelse med 
medlemskampagnen til udlån i forbindelse med demonstrationer, og arrangementer i 

. 
Dette vil være en fordel, og det besluttes at købe denne ind til en pris af: 
DKK 5.550,- inkl. Moms. + VGA Kabler 

Der fremvises regnskab med et foreløbigt overskud på 22.088,33.
er endnu ikke er taget højde for 6.800 i JET-omkostninger

Der er endnu gæld fra tidligere enkeltmedlemmer og dette besluttes afskrevet 
i 2007 til en sum af DKK 2.480,-  
I forbindelse med Juniorinstruktørordningen, er der posteret 3.000 for meget 
som spares. 

Alt i alt vil det indtil videre give et overskud på 
med forbehold for manglende posteringer. Omkring 
endeligt resultat vil være forventeligt. 

Der diskuteres lidt at investere en sum penge af vores likvide beholdninger, og FU er 
af den opfattelse at vi er i besiddelse af en stor sum likvide midler og at disse skal 
investeres, men at markedet på nuværende er for ustabilt til investeringer.
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FM igangsat og det ser pænt ud med 48 deltagere. Bulletinen bliver lagt på nettet i 

medlemskampagne og dette 
betragtes i det store hele ikke som en så stor succes da nogle hovedkredse ikke viste 

Dansk Skaksalg er besluttet flyttet og Poul Jacobsen er blevet afskediget som 
kke angivet et nyt sted til forretningen. 

et af Skakbladets læsere til Danmarks bedste, og FU 
ønsker redaktør Niels Erik Nielsen tillykke med anerkendelsen for det gode arbejde. 

 

Der er stillet forslag om at der købes en projektor i forbindelse med 
medlemskampagnen til udlån i forbindelse med demonstrationer, og arrangementer i 

ne ind til en pris af: 

Der fremvises regnskab med et foreløbigt overskud på 22.088,33. 
omkostninger. 

Der er endnu gæld fra tidligere enkeltmedlemmer og dette besluttes afskrevet 

I forbindelse med Juniorinstruktørordningen, er der posteret 3.000 for meget 

Alt i alt vil det indtil videre give et overskud på DKK 15.808,33; Dog 
med forbehold for manglende posteringer. Omkring +13.000 i 

at investere en sum penge af vores likvide beholdninger, og FU er 
likvide midler og at disse skal 

investeres, men at markedet på nuværende er for ustabilt til investeringer. 
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• FSUUSF som på nuværende har 
diskuteres at lægges over på en separat konto og fylde op med et lån fra FSU så d
kan effektueres en fordelagtig rente.

o Kasseren kan regnskabsmæssigt overføre en del af renten svarende til FSU’s 
renteindtægter, til FSUUSF’s regnskab som kompensation af rentetab for 
foreningen.

4. Ansøgniger  

Ingen ansøgninger behandlet.
 

5. FSU's Turneringer 

Holdturnering:  

Væsentlig mere arbejde i denne sæson end i sidste sæson.

Indtil nu: 

• SIF har trukket sit hold fra Serie 2, Kreds 1
• Middelfart har meldt afbud til 4. runde i Serie 1, Kreds 2
• 3 spillere idømt advarsler pga. udeblivelser
• Yderligere 1 udeblivelse, hvor spiller kom for sent pga. problemer med offentlig transport 

dette parti tabt, men ikke ratet og der er her ikke idømt advarsel 
• Ca. 10 spillere har max. Point endnu.
• Det fornemmes at mange klubber har problemer med at still

den næste sæson frygtes besværliggjort.
og Ullerslev. 

• Det diskuteres hvor vidt at Tårnet kan få præmie i Serie 2, Kreds 1 idet de var berettiget til 
oprykning sidste sæson, men ikke tog imod denne plads.

o Det besluttes at de i indeværende sæson ikke er blevet gjort opmærksom i 
dette henseende og at holdet spiller i denne sæson på lige vilkår med de andre 
klubber. 

� Dette emne tages op senere, 
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USF som på nuværende har DKK 12.156,50 stående i FSU’s regnskab 
diskuteres at lægges over på en separat konto og fylde op med et lån fra FSU så d
kan effektueres en fordelagtig rente. 

Kasseren kan regnskabsmæssigt overføre en del af renten svarende til FSU’s 
renteindtægter, til FSUUSF’s regnskab som kompensation af rentetab for 
foreningen. 

Ingen ansøgninger behandlet. 

FSU's Turneringer  

Væsentlig mere arbejde i denne sæson end i sidste sæson. 

SIF har trukket sit hold fra Serie 2, Kreds 1 
Middelfart har meldt afbud til 4. runde i Serie 1, Kreds 2 
3 spillere idømt advarsler pga. udeblivelser 
Yderligere 1 udeblivelse, hvor spiller kom for sent pga. problemer med offentlig transport 
dette parti tabt, men ikke ratet og der er her ikke idømt advarsel  
Ca. 10 spillere har max. Point endnu. 
Det fornemmes at mange klubber har problemer med at stille hold, hvorfor afviklingen af 
den næste sæson frygtes besværliggjort. Der frygtes specielt for klubber som SIF, Middelfart 

Det diskuteres hvor vidt at Tårnet kan få præmie i Serie 2, Kreds 1 idet de var berettiget til 
men ikke tog imod denne plads. 

Det besluttes at de i indeværende sæson ikke er blevet gjort opmærksom i 
dette henseende og at holdet spiller i denne sæson på lige vilkår med de andre 

Dette emne tages op senere, for at få afklaret nogle regler til
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stående i FSU’s regnskab 
diskuteres at lægges over på en separat konto og fylde op med et lån fra FSU så der 

Kasseren kan regnskabsmæssigt overføre en del af renten svarende til FSU’s 
renteindtægter, til FSUUSF’s regnskab som kompensation af rentetab for 

 

 

Yderligere 1 udeblivelse, hvor spiller kom for sent pga. problemer med offentlig transport – 

e hold, hvorfor afviklingen af 
specielt for klubber som SIF, Middelfart 

Det diskuteres hvor vidt at Tårnet kan få præmie i Serie 2, Kreds 1 idet de var berettiget til 

Det besluttes at de i indeværende sæson ikke er blevet gjort opmærksom i 
dette henseende og at holdet spiller i denne sæson på lige vilkår med de andre 

for at få afklaret nogle regler til formålet. 
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Pokalskak: 

• 24 hold deltager i dette års turnering, mod 32 tilmeldte hold i sidste sæson.
• Turneringen er i år indtil videre a

der har været fuldt program i samtlige runder
• Der fornemmes stor tilfredshed med afviklingen af turneringen
• Der er endnu ikke udarbejdet et revideret regelsæt til pokalturneringen. Hans Milter

hurtigt et udkast til regelsæt, basere
o I forhold til måden turneringen afvikles på

legalt at spille 2. runde med 16 hold i en stor pulje
spillere på styrkelisten i semifinaler og finaler

 

FM individuelt  

• Nyborg Skakklub forventes at
Turneringen afvikles i perioden januar 
 
FM i lyn  

• 2008 turneringen arrangeres af Skakklubben Frem, og FU begynder at indhente information 
om hvordan og hvornår det forventes afholdt.

 

6. Juniorlederen orienterer 

• Jet igangsættes for 2008, og det forventes at få IM Christian Kyndel Pedersen og FM Allan 
Stig Rasmussen til at varetage noget af træningen for elitespillerne i projektet.
 

7. DSU's Skakserver 

• FU får forelagt brug af serveren og foreløbig benyttelse af denne.

• Frem til 1. marts bliver servere
gjort offentligt. 

• Klubberne vil, efter aftale, kunne få en fra FU ud og demonstrere skakserveren for
medlemmerne i forbindelse med indkøbet af projektor jf. pkt. 3
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24 hold deltager i dette års turnering, mod 32 tilmeldte hold i sidste sæson.
Turneringen er i år indtil videre afviklet uden nogen hold er trukket ud af turneringen, dvs. 
der har været fuldt program i samtlige runder, bortset fra 1. runde. 

stor tilfredshed med afviklingen af turneringen fra deltagerne
Der er endnu ikke udarbejdet et revideret regelsæt til pokalturneringen. Hans Milter
hurtigt et udkast til regelsæt, baseret på de nuværende regler. 

måden turneringen afvikles på i denne sæson, forestille
legalt at spille 2. runde med 16 hold i en stor pulje, samt et forbud mod at sætte nye 
spillere på styrkelisten i semifinaler og finaler 

Nyborg Skakklub forventes at fremsende en ansøgning om at afvikle FM individuelt 2009. 
Turneringen afvikles i perioden januar – marts 2009, med fredag som spilleaften.

2008 turneringen arrangeres af Skakklubben Frem, og FU begynder at indhente information 
når det forventes afholdt. 

Juniorlederen orienterer  

Jet igangsættes for 2008, og det forventes at få IM Christian Kyndel Pedersen og FM Allan 
Stig Rasmussen til at varetage noget af træningen for elitespillerne i projektet.

DSU's Skakserver  

forelagt brug af serveren og foreløbig benyttelse af denne. 

bliver serveren godt og grundigt testet af DSU spillere og herefter vil blive 

Klubberne vil, efter aftale, kunne få en fra FU ud og demonstrere skakserveren for
medlemmerne i forbindelse med indkøbet af projektor jf. pkt. 3 
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24 hold deltager i dette års turnering, mod 32 tilmeldte hold i sidste sæson. 
hold er trukket ud af turneringen, dvs. 

fra deltagerne. 
Der er endnu ikke udarbejdet et revideret regelsæt til pokalturneringen. Hans Milter laver 

forestilles det at det gøres 
et forbud mod at sætte nye 

fremsende en ansøgning om at afvikle FM individuelt 2009. 
marts 2009, med fredag som spilleaften. 

2008 turneringen arrangeres af Skakklubben Frem, og FU begynder at indhente information 

 

Jet igangsættes for 2008, og det forventes at få IM Christian Kyndel Pedersen og FM Allan 
Stig Rasmussen til at varetage noget af træningen for elitespillerne i projektet. 

 

godt og grundigt testet af DSU spillere og herefter vil blive 

Klubberne vil, efter aftale, kunne få en fra FU ud og demonstrere skakserveren for 
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8. DSU's Medlemskampagne 

• DSU vil reklamere for serveren på bl.a.

• Det debatteres hvad 3. HK skal gøre i forbindelse med medlemskampagnen:
• Poul Jacobsen og Chresten

besluttet at skakserveren og nye tiltag i forbindelse med medlemskampagnen vil blive 
offentliggjort og gennemgået på hovedkredsmødet

o Chresten udarbejder et
• Det besluttes at ansøge DSU om del af betalingen til projektoren jf. pkt. 3.

• Medlemmerne skal være med til at indlevere nyheder, partier og informationer til N
Nielsen og Chresten Nielsen
kan blive en del af den medlemskampagne der skal op at køre.

o Der lægges vægt på at understrege at det ikke blot skal 
bestyrelser, men at alle menige medlemmer også har ret til at oplyse skakfolket om 
nyheder via de 2 redaktører.

 

 

9. Hovedkredsmøde 
• Hovedkredsmødet er besluttet fastsat til fredag d. 14. 

møde i FSUUSF og fra kl. 19.00 i FSU.
• Læseforeningen forespørges om værtskab til hovedkredsmødet

o Dette er efter aftale med Peter Grau godkendt, da der ikke var planlagte 
aktiviteter i Brugerhuset denne dag.

10. HB-orientering 

Jf. rundsendt dagsorden, med bilag diskuteres denne.

• I forbindelse med den nye ungdomspolitik diskuteres muligheden for de trængte 
hovedkredse til at stille hold til hovedkreds DM.

• I forbindelse med juniorinstruktørordningen foreslås skærpende omstændigheder, så 
kun klubber med 5 medlemmer kan deltage i denne ordning. Dette forventes at 
medføre medlemstilgang da der arbejdes hårdere på at få de unge meldt ind.

• DSU planlægger at oprette et sekretariat, og dette er en direkte modstrid af tidligere 
planer. Efter en længere 
hensigtsmæssigt at bruge unionens penge på dette, da det
finansiere et helt sekretariat ved at flytte Dansk Skaksalg. 
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DSU's Medlemskampagne  

DSU vil reklamere for serveren på bl.a. Skak.tv2.dk og diverse andre steder på nettet

Det debatteres hvad 3. HK skal gøre i forbindelse med medlemskampagnen:
og Chresten Nielsen, som deltog i mødet i Middelfart d. 12.01.2008 har 

at skakserveren og nye tiltag i forbindelse med medlemskampagnen vil blive 
offentliggjort og gennemgået på hovedkredsmødet til interesserede.  

Chresten udarbejder et power-point show til fremvisning på hovedkredsmødet.
Det besluttes at ansøge DSU om del af betalingen til projektoren jf. pkt. 3.

Medlemmerne skal være med til at indlevere nyheder, partier og informationer til N
ielsen til www.fsu-skak.dk og www.skakportal-

kan blive en del af den medlemskampagne der skal op at køre.  
Der lægges vægt på at understrege at det ikke blot skal overlades til klubbernes 
bestyrelser, men at alle menige medlemmer også har ret til at oplyse skakfolket om 
nyheder via de 2 redaktører. 

Hovedkredsmøde  
Hovedkredsmødet er besluttet fastsat til fredag d. 14. marts 2008

og fra kl. 19.00 i FSU. 
Læseforeningen forespørges om værtskab til hovedkredsmødet

Dette er efter aftale med Peter Grau godkendt, da der ikke var planlagte 
aktiviteter i Brugerhuset denne dag. 

orientering  

dagsorden, med bilag diskuteres denne. 

I forbindelse med den nye ungdomspolitik diskuteres muligheden for de trængte 
hovedkredse til at stille hold til hovedkreds DM. 
I forbindelse med juniorinstruktørordningen foreslås skærpende omstændigheder, så 

bber med 5 medlemmer kan deltage i denne ordning. Dette forventes at 
medføre medlemstilgang da der arbejdes hårdere på at få de unge meldt ind.
DSU planlægger at oprette et sekretariat, og dette er en direkte modstrid af tidligere 

Efter en længere diskussion af emnet mener FU ikke at det er 
at bruge unionens penge på dette, da det findes

finansiere et helt sekretariat ved at flytte Dansk Skaksalg.  
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diverse andre steder på nettet.  

Det debatteres hvad 3. HK skal gøre i forbindelse med medlemskampagnen: 
delfart d. 12.01.2008 har 

at skakserveren og nye tiltag i forbindelse med medlemskampagnen vil blive 

point show til fremvisning på hovedkredsmødet. 
Det besluttes at ansøge DSU om del af betalingen til projektoren jf. pkt. 3. 

Medlemmerne skal være med til at indlevere nyheder, partier og informationer til Niels Erik 
-fyn.dk således at det 

overlades til klubbernes 
bestyrelser, men at alle menige medlemmer også har ret til at oplyse skakfolket om 

 

marts 2008 kl. 18.15-18.45 til 

Læseforeningen forespørges om værtskab til hovedkredsmødet på sædvanlige vilkår. 
Dette er efter aftale med Peter Grau godkendt, da der ikke var planlagte 

 

I forbindelse med den nye ungdomspolitik diskuteres muligheden for de trængte 

I forbindelse med juniorinstruktørordningen foreslås skærpende omstændigheder, så 
bber med 5 medlemmer kan deltage i denne ordning. Dette forventes at 

medføre medlemstilgang da der arbejdes hårdere på at få de unge meldt ind. 
DSU planlægger at oprette et sekretariat, og dette er en direkte modstrid af tidligere 

ikke at det er 
findes svært kun at 



Internet: http://www.skakportal

o FU finder ikke måden sekretariatet er oprettet på acceptabel og ønsker 
dermed at stemme imod oprettelsen af et sådan.

• Henrik Knudsen ønsker at gå af pga. nedsat tid, og still
post i DSU, og dette findes ikke hensigtsmæssigt pga. interessekonflikt.

• Hæderstegn: Gives til Jesper Knudsen for et godt stykke organisatorisk arbejde i 
Frem. ”Med mindre bedre kandidater findes inden for nærmeste fremtid.

• Initiativpris: I år indstilles Læseforeningen
godt stykke arbejde med arrang
fordums styrke, med en bred profilering af klubben som storklub på Fyn.

 

11. Eventuelt  

• Hvert halve år udfærdiger Chresten en oversigt over fremtidige turneringer, som 
rundsendes til klubberne så alle ved 
halve sæson. Således er tilgodeses de medlemmer som ikke har internet, eller en 
formand som orienterer om omkringliggende begivenheder.

 

12. Næste Møde 

Næste møde planlægges indtil videre afholdt
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FU finder ikke måden sekretariatet er oprettet på acceptabel og ønsker 
rmed at stemme imod oprettelsen af et sådan. 

Henrik Knudsen ønsker at gå af pga. nedsat tid, og stiller samtidig op til en ny 
DSU, og dette findes ikke hensigtsmæssigt pga. interessekonflikt.

: Gives til Jesper Knudsen for et godt stykke organisatorisk arbejde i 
ed mindre bedre kandidater findes inden for nærmeste fremtid.

: I år indstilles Læseforeningen som modtager af initiativpris, for et 
godt stykke arbejde med arrangering af FM 2008 og en vilje til at komme tilbage i 
fordums styrke, med en bred profilering af klubben som storklub på Fyn.

Hvert halve år udfærdiger Chresten en oversigt over fremtidige turneringer, som 
rundsendes til klubberne så alle ved hvornår der afholdes turneringer for hver 
halve sæson. Således er tilgodeses de medlemmer som ikke har internet, eller en 
formand som orienterer om omkringliggende begivenheder. 

 

Næste møde planlægges indtil videre afholdt onsdag d. 12.03.2008

   Referent: Chresten Nielsen
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FU finder ikke måden sekretariatet er oprettet på acceptabel og ønsker 

er samtidig op til en ny 
DSU, og dette findes ikke hensigtsmæssigt pga. interessekonflikt. 

: Gives til Jesper Knudsen for et godt stykke organisatorisk arbejde i 
ed mindre bedre kandidater findes inden for nærmeste fremtid.” 

som modtager af initiativpris, for et 
ering af FM 2008 og en vilje til at komme tilbage i 

fordums styrke, med en bred profilering af klubben som storklub på Fyn. 

 

Hvert halve år udfærdiger Chresten en oversigt over fremtidige turneringer, som 
hvornår der afholdes turneringer for hver 

halve sæson. Således er tilgodeses de medlemmer som ikke har internet, eller en 
 

 

onsdag d. 12.03.2008 i Hjallese. 

 

Referent: Chresten Nielsen 


