
FU-møde 23-11-2011 i Nyborg 
 
Deltagere: Poul Jacobsen (PJ), Benny Brinch (BB), Hans Milter Pedersen (HMP), Morten Kingo (MK) og Jess Nykjær (JN). 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde. 
Referatet godkendt uden kommentarer. Tilskud givet til Middelfart Lynturnering skal tilbageføres medmindre 
turneringen gennemføres snarest da turneringen blev aflyst. 

2. Siden sidst. 
Åbent arrangement på torvet i Svendborg, her spilledes bl.a om Svendborg mesterskabet. 
Tårnet har afviklet en koordineret turnering, med Benny Brinch som vinder. Mads Hansen vandt OM. 
Ejby Skakklub har afviklet sin første koordinerede turnering,med Arne Bech Madsen som vinder. 
Der er afviklet hurtigskak DM, med Læseforeningen som arrangør - knap 70 deltagere i 2 grupper. Allan Stig 
vandt DM. God stemning under turneringen. LF har mod på at fortsætte som arrangør i de kommende år. 
Administrativt var rundelægningen under turneringen mm. for langsom -skyldes for få hænder og gammeldags 
software. 
FIDE arbitor kurset i september var en succes. - 6 fynboer, som alle bestod kurset. 

3. Regnskab, budget og satser. 
Nøgletal blev gennemgået. Regnskabet viser stadig et underskud baseret på et særdeles aktivt år i Fynsk Skak. 
Jvf sidste referat er den forventede beslutning om ændring i tilskudsreglerne fra Region Syddanmark udskudt 
til 2012 hvorfor dette ikke får indflydelse i næste renskabsår for FSU. Der er ikke anledning til bekymring.. 

4. Juniorskak. 
Junior DM afviklet i Tjele med godt resultat for 3. hovedkreds og med en eksemplarisk opførsel fra de unge 
fynske mennesker. Gode referater lagt op på hjemmesiden løbende. FM for juniorer er foreløbig planlagt til 
maj eller september 2012. Nærmere fastsættelse på et senere tidspunkt. 
Der arbejdes stadig på at etablere et link til Tjele Efterskole på FSU’s hjemmeside. Ligeledes kommer der også 
et link til den nye hjemmeside fra Fyens Skole Skak www.fynsskoleskak.dk . Der etableres returlink begge 
steder. 

5. FSUs turneringer. 
Turneringer er vel i gang. Enkelte afvigelser på spillere der har skiftet klub var af uransagelige årsager 
forsvundet i IT-junglen. Dette er nu udbedret. Pokalskak tilmeldt 19 hold. Pga en simpel overseelse afvikles 2. 
runde 24-nov og ikke som i indbydelsen nævnt i uge 48. 

6. Drøftelse om sammenlægning af hovedkredse. 
Der er afholdt et indledende møde mellem 3., 4. og 5. hovedkreds om en evt sammenlægning af kredsene. 5. 
kreds er klar til fusion. 4. kreds er næsten klar. 3 kreds har indikeret interesse. FU udarbejder et notat til 
samtlige fynske klubber og indkalder klubformænd til et orienterende møde primo februar som forberedelse 
til en beslutningsproces på hovedkredsmødet i foråret 2012. 

7. HB-møde. 
Formanden orienterede kort om det forestående HB-møde der afvikles 26-27 nov på Scandic Hotel i Odense. 
Læseforeningen har skriftligt tilbudt HB at afholde DM i hurtigskak fremover. FU bakker dette op. 

8. Eventuelt. 
På det nyligt overståede Arbiter seminar deltog en hollænder fra DGT projects. Dette firma forhandler en gratis 
software som FU har testet som evt afløsning for TOMA. Der er meget positive tilbagemeldinger på denne 
software. Klubber der ønsker arrangementer live transmitteret opfordres til at henvende sig til FU. 

9. Næste møde. 
Næste møde foreløbig planlagt til 07. december 2011 i Svendborg og 01. februar 2012 i Svendborg. Derudover 
03. februar 2012 formandsmøde om evt. Sammenlægning. 
 
På FU’s vegne 
Morten Kingo 
Sekretær 

http://www.fynsskoleskak.dk/

