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Referat af FU-møde i Nyborg. 
Dato: 30/4 2006, Kl. 18.30 
Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Kim Skaaning, Hans Milter Pedersen, Chresten 
Nielsen 
 

Dagsorden: 
 
1. Konstituering og forretningsorden 

a. Godkendelse af referater 
2. Siden sidst 
3. Regnskab og investering af formue 
4. Ansøgninger 
5. Referat fra HB-møde 
6. Holdturnering og Pokalturnering 2007 
7. TL-kursus 
8. Eventuelt 

 
 

1. Konstituering: 
 
Konstitueringen af forretningsudvalget er blevet som følgende: 
Formand: Erik G. Andresen 
Kasserer: Poul Jacobsen 
Juniorleder: Kim Skaaning 
Turneringsleder: Hans Milter Pedersen 
Sekretær: Chresten Nielsen 

 
 
2. Siden sidst. 
 

• Kvalifikationskamp om nedrykning til serie 2 mellem OS. og Nr. Åby � OS rykker 
ned i serie 2. 

• Kvalifikation om oprykning fra serie 2 mellem Korup-Ubberud og Højfyn � Højfyn 
rykker op i serie 1 

• FU har modtaget en klage fra XXXXXXXXXXXX, i forbindelse med rating af den 
seneste holdturnering, nærmere betegnet over startdatoen for dennes ratingberegning. 
Klagen er mailbehandlet i FU,  der er ikke fundet medhold og klageren er oplyst at 
han kan videreføre sagen til turneringskomiteen. 

• Poul Jacobsen har modtaget Dansk Skak Unions hæderstegn for god tjeneste i FSU 
gennem mange år. 

• Ros fra ratingkartoteksfører Bjørn Laursen for god håndtering af HT. 
• Hjemmesiden har fået nyt layout  
• I den forbindelse er det besluttet at reklamere for ”ikke fynske” turneringer i det 

omfang det skønnes at være på sin plads og der er tradition for stor fynsk interesse i 
turneringen. 
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• Der er afviklet FM enkeltmandsturnering i Sydøstfyn med Jan Nordenbæk,, 
Sydøstfyn som vinder og Fynsmester. 

• FM 2007 foreslås henlagt til ny klub næste år efter rotationsprincippet.. 
• Fyn har fået 2 Danmarksmestre.  

1. Kristoffer Dyrgård, Frem i juniorklassen 
2. Jørn Moestrup, Læseforeningen i veteranklassen 

 
 

3. Regnskab og investering af formue. 
 

• Fynsk Skaks trykker er blevet informeret om ophøret af bladet. 
• Svag forbedring af medlemstallet i 3. HK 
• Sparekassen-Faaborg aktierne er blevet solgt, hvilket har givet en pæn indtægt på de 

finansielle poster. 
 
Investering: 
 
Vedrørende investeringsspørgsmålet besluttes det at spørge Sparekassen-Faaborg til råds om 
fx at investere i en investeringspulje med lav risiko. 

 
 

4. Ansøgninger. 
 
Dette punkt bliver fremover et fast punkt på dagsordenen. Det indskærpes at alle ansøgninger 
om juniorinstruktørløn skal ledsages af en underskrevet "tro og love erklæring" hvor klubbens 
formand bekræfter at der foreligger en "ren børneattest".  
 
Der er modtaget ansøgning fra Sydøstfyn om juniorstøtte. (ligeledes fra Indslev og Frem, disse 
er tidligere modtaget og godkendt af kassereren). 
 
Fast formular til støtte af juniorinstruktører kan fremover downloades på fsu-skak.dk 
 
5. Referat fra HB-møde. 
 
Kort og godt var der ikke de store informationer fra HB-mødet. Der blev diskuteret hvorvidt 
internetbaseret medlemskab af DSU kunne komme op at køre. Der forventes videre udredning 
på næste HB-møde i september. 
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6. Holdturnering og Pokal 2007. 
 

• Reglementtilføjelse med at op- & nedrykningskampe ikke er omfattet af 9-kamps-
reglen mailes rundt til alle klubformænd med 14 dages indsigelsesret 

• Kim udbeder klare regler for kriterierne for erhvervelse af titlen Fynsmester 
1. Kriteriet er A-medlemskab af fynsk klub i min. 6 mdr. inden 

turneringsstart. 
• Startrating i forbindelse med HT præciseres fremover i HT-programmet således at 

der ikke opstår ny tvivl omkring dette. 
 
 

7. TL-kursus 
 
I forbindelse med mangel på turneringsledere i 3. HK beslutter FU at dem der har lyst til at 
erhverve TL-licens får 250kr. refunderet af FSU ved erhvervet licens. Både praktisk og teoretisk 
prøve skal foreligge ved refusion. 

 
 
8. Eventuelt. 
 
Næste HB-møde ligger 3/9 2006 hvilket medfører FU-møde ultimo August – primo september. 

 
 
Mødet slut i god ro og orden kl. 20:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Chresten Nielsen 


