
Referat FU-møde i Fyns Skak Union 22/4 2010, i Læseforeningens lokaler i Bolbro 

1. Til stede: 

Poul Jacobsen, Jess Nykjær, Jacob Kloch og Hans Milter Pedersen – afbud fra Benny Brinch, 

pga. problemer med flytrafikken i Europa. 

 

2. Konstituering  

Der bydes velkommen til Jacob Kloch og Jess Nykjær, samtidig beklager Poul Jacobsen at 

Chresten Nielsen har forladt FSUs Forretningsudvalg. Hans afgang skyldes et ønske fra 

DSUs FU i forbindelse med hans valg hertil. 

 

Formand: Poul Jacobsen 

Sekretær: Jacob Kloch 

Kasserer: Benny Brinch 

Holdturnering: Hans Milter Pedersen 

Junior: Jess Nykjær 

Jacob Kloch skal have tildelt administrationsrettigheder på hjemmesiden. 

 

3. Siden sidst 

• På hovedkredsmødet kom der et nødråb fra Assens Skakklub, om aktiviteter i 

klubberne, som på sigt kan virke medlemsfremmende. FU vil gerne være 

behjælpelig med initiativer, der kan virke medlemsfremmende i lokalområderne, 

dog skal klubberne selv lave størstedelen af initiativerne, men FSU kan virke som en 

katalysator. 

• Hovedkredsmøde: reglementer skal opdateres på hjemmesiden 

• Nyborg Skakklub har fået ny formand: Erik G Andresen 

• Jacob Kloch er kommet i DSU-udvalg med bl.a. Kim Skaaning og Kaj Bjørnskov 

omkring junior-arbejdet og uddannelse af ledere. 

• FM blev vundet af Carsten Bank Friis og pokalen er udleveret til Carsten Friis. 

Herefter er alle FSUs pokaler hos deres rette ejermænd. 

 

4. Regnskab, budget og satser 

Satser: kørsel ændres fra 1,50 kr pr. km. Til kr. 2,00 pr. km., bilag er mail med km. 

Opgørelse.  

DSU og FSU kontingent er betalt for alle, telefon-godtgørelse efter fast sats. 

 

5. Ansøgninger 

4000 kr. til Fyns Skole Skak turnering i forbindelse med stævne i Gøteborg, pga. ca. 70 

deltagere er bevilget. 



Heinz Furrer og Middelfart Skakklub ønsker fortsat at arbejde på fælles junior træning evt. 

med Jørgen Slot som træner – der vil komme en ansøgning. 

Kriterier for tilskud til juniorer blev drøftet – f.eks. krav om deltagelse i bestemte 

turneringer mm. – disse skal præciseres på kommende møder. 

Når der gives tilskud til klubarrangementer skal der fortsat sættes krav til klubber om 

tilbagemeldinger i form af evaluering, presseomtale osv. 

 

6. DSU pokalturnering 

Arrangeret af Læseforeningen, med flg. resultater 

Elite: Frem og LF, Bredde: Frem1 og Frem2, Junior: Frem og Nr. Aaby Junior 

Der mangler FSU turneringsledere på elite-plan – der er umiddelbart ikke mange fynske 

turneringsledere til elite-rækken. 

Hans M Pedersen er bekymret med hensyn til nye tidsregler for turneringen. 

 

7. FSUs Turneringer 

Holdturnering:  Gavekort afløses af beløb indsættes på klubkonto i Dansk Skaksalg..  

Max-spillere skal fortsat have gavekort. 

ELO grænser er sat ned – konsekvenser for FSUs holdturneringer. FSU bør ELO-rates i 

fremtiden. Skal endelig drøftes på næste FU-møde. 

Jacob Kloch ønsker mulighed for at ændre styrkelister omkring jul – teknik omkring 

ændringer er muligt i dag. Bjørn Laursen og Carsten Pedersen skal spørges om teknisk 

muligt. 

 

Pokalskak reglement skal ajourføres på FSUs hjemmeside. Spilledatoer skal meldes tidligere 

ud. Der laves rullende skemaer i fremtiden. 

Finale spilles igen en weekend, Hans M Pedersen laver indbydelse til hjemmesiden. 

• 1. runde spilles mandag, den 8. november 2010 

• 2. runde spilles tirsdag, den 30. november 2010 

• 3. runde spilles torsdag, den 24. januar 2011 

• Semifinaler spilles i uge 7 og finale, gerne i forbindelse med anden turnering 

omkring uge 10 

Jess Nykjær foreslår pengepræmie til den klub med bedst deltagelse - gratis brød på 

spilleaftener – der skal skabes en god stemning på spilleaftenen. 

FSU kan give tilskud efter takst til sociale tiltag – beløbsrammer og kriterier diskuteres på 

næste møde. 

Ide: Finale spilles med live-dækning.  

FSU kan købe 4 elektroniske brætter, som kan lånes af klubber. Til skakarrangementer/PR 

mm. Evt. køb skal diskuteres på kommende møde. 

 



FM – ansøgning fra Gelsted – afholdes marts til maj 2011. Arrangementet er tildelt Gelsted 

– dog må arrangementet gerne afholdes tidligere på sæsonen. 

FM-lyn – Arrangeres af Nørre Åby Junior, der rykkes for en dato. 

 

8. Kommende opgaver for FU, både særlige og normale. 

Jess Nykjær: En større turnering på Fyn ønskes.  Interessen for at lave sådan større 

arrangement kunne komme ved, at  FU giver  tilskud til at arrangere et DM – IM-

turneringer – junior DM, junior-hold-DM.  

Muligheder for et kommende DM på Fyn drøftet.  Netværk blev drøftet – men er der 

frivillige nok til et sådan arrangement? 

 

Norm-turninger på Fyn skal støttes. f.eks. med støtte i forhold til deltagere tidligere år – 

f.eks støtte hvis 10 spillere over 2100 i rating eller mindst 3 IM-ere som deltagere. 

Odense skal på markeres bedre på skak-Danmarkskortet - Ønskeligt fra FU om at OM bliver 

opgraderet til en norm-turnering – men skal støttes. 

 

Læseforeningen ønsker at afholde veteran-DM. Spilletidspunkt er antagelig skolernes 

vinterferie, med en runde pr. dag. 

 

9. Eventuelt 

FU skal vise ansigt i klubberne – f.eks. ved deltagelse på generalforsamlinger, 

bestyrelsesmøder mm – selvfølgelig efter klubbernes ønske. 

Poul Jacobsen takker Chresten Nielsen på hjemmesiden, og Jess Nykjær og Kloch laver 

præsentation af dem selv på hjemmesiden. 

Jacob Kloch ønsker en nem måde at kontakte klubformænd, uden at e-mail-adresse 

fremkommer – Poul Jacobsen undersøger mulighederne. 

Fremtidige dokumenter skal skrives i Word 2003-format, så kan alle i FU læse disse. 

 

10. Næste møde 

Torsdage i LF er fremover møde-aften, næste gang torsdag, den 19. august 2010. 

 

Ref. Hans M. Pedersen 


