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1. Godkendelse af referater og konstituering


Referat fra sidste FU-Møde, godkendt enstemmigt og underskrevet.

2. Siden Sidst - Resultater



DM i hurtigskak afviklet i Læseforeningen, med succes.
Nyborg Open, Frem Schweitzer, Odense Senior Efterår, Odensemesterskabet, OM for
Veteraner, Gelsted EMT & Indslev Hurtigturnering er afviklet.

Siden Sidst - Organisatorisk








Det er indtrykket at den nye hovedbestyrelse, er ved at have fat i den nye struktur og
arbejdet på landsplan ser ud til at fungere godt.
9. og 6. hovedkreds er kommet et godt stykke i planerne om en egentlig sammenlægning.
Chresten er udnævnt som ny pokalleder for DSU’s pokalturnering.
Der er redegjort for status på skakserveren, og de nye udviklingsplaner.
 I forbindelse med skakserveren, vil FU forhøre sig hos, for eksempel, Michael
Agermose Jensen om han vil deltage i et arrangement på skakserveren hvor der
gennemgås en valgt åbning.
Der er indgået en aftale om IT Support med Karsten Nymann Pedersen.
Juniorlederpositionen er stadig åben for interesserede.

3. Regnskab og budget




Regnskabet ser ud som forventet, og stadig med et rimeligt overskud som ved sidste møde.
Aktivitetsniveauet på Fyn er for lavt i forhold til de budgetterede udgifter.
I forbindelse med de sidste års gode resultater i regnskabet diskuteres det at byde ind på et
DM i 2011-2012.

4. Ansøgninger


Ingen ansøgninger modtaget.
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5. FSU’s Turneringer
Holdturneringen:



Turneringslederen har endnu ikke hørt fra klubberne at der hersker utilfredshed med
turneringens afvikling, hvilket tages som et udtryk for at det går som det skal.
Der har været to sager i holdturneringen, som turneringslederen har været nødt til tage sig
af.
o Holdturneringslederen redegør for at den ene sag er trukket tilbage igen, og den
anden sag måske er på vej til turneringskomitéen.

Pokalturneringen:





Der har været stor debat på hjemmesiden, angående de regler der spilles efter i år.
Udvalget har holdt første møde angående udarbejdelse af reglementsændringer, til
hovedkredsmødet.
Der er kommet 2 bud på at arrangere 3. runde fra FE-Drengene og Frem
Nyborg har budt ind på finalen i FSU’s pokalturnering, til afvikling den 20. eller 21. marts
2010 i Nyborg Skakklubs lokaler.
o Samtidig er det planlagt at afholde en hurtigskakturnering samme dag.

Kval. til DSU’s pokalturnering



Det foreslås at arrangere kvalstævne til DSU’s pokalstævne den 28. februar 2010.
En arrangør til stævnet efterlyses på FSU’s hjemmeside.

6. Formandsmøde vedr. sammenlægning






Tanken bag sammenlægningen er at det skal starte i et samarbejde om mindre dele, end en
egentlig fusion.
Ved samarbejde vil det være muligt at tilrettelægge strukturen så den spiller sammen med
den landsdækkende struktur.
Ved et møde for at få debatteret strukturændringerne, har ledende organisatorer fra de
involverede hovedkredse indvilliget i at deltage i mødet.
Mødet lægges i Indslev Forsamlingshus, da det er centralt for alle på øen, samt
udefrakommende.
Mødet er planlagt til at løbe af stablen d. 23-01-2010

7. Evt.


Rettelserne af vedtægtsændringerne fra hovedkredsmødet, skal opdateres på hjemmesiden.

8. Næste Møde


Næste Møde fastsættes til torsdag d. 04-02-2010, umiddelbart før næste HB-Møde.
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