Sekretæren
Store Landevej 128, 5560 Aarup
Tlf.: 64 88 14 35 ; Mobil: 28 15 12 71
E-Mail: Sekretaer@fsu-skak.dk

FYNS SKAK UNION
Billesbølle, den 31. oktober 2006

Referat af FU-møde i Ullerslev.
Dato: 25/10 2006 Kl. 19:00
Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen.
Afbud: Ingen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat.
Siden sidst
Regnskab og medlemstal
Hold- og Pokalturnering
HB-Møde
Idéboks
Eventuelt

Godkendelse af referat:
Referatet godkendt.

Siden sidst:
•
•
•
•
•

Odensemesterskaberne afviklet i Frem med succes og 40 deltagere hvilket må betragtes
som et acceptabelt fremmøde for denne 1. udgave i ny form. Vinderen blev IM Steffen
Pedersen, Sydøstfyn. FU udtrykte stor anerkendelse af Frems initiativ og afvikling.
Fynsmesterskaberne EMT for juniorer blev vanen tro afholdt af Nr. Aaby Juniorskakklub.
Som sidste år nåede deltagerantallet op på 18 deltagere, og succesen forventes gentaget i
år 2007 i samme rammer. Vinder af turneringen blev Kristoffer Dyrgaard, Frem.
Taarnet Svendborgs 25-timers nonstop turnering blev også i år aflyst pga. for lidt
tilmeldinger.
Der har været træning for talentgruppen i Jet-projektet
Junior DM for hold har været afviklet på Tjele Efterskole. 3. Hk deltog, men måtte dog
tage til takke med en beskeden 5. plads på trods af de scorede næstflest brætpoint.
Matchpointene tæller før brætpointene.

Internet: http://www.fsu-skak.dk
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Regnskab & Medlemstal.
Udviklingen er som forventet. Små bevægelser på kontiene. Og meget svagt stigende medlemstal.

Hold- & Pokalturnering.
Holdturnering:
• Programmet trykt og udsendt til klubberne.
• Der påbegyndes indberetning via hjemmesiden www.fsu-skak.dk og det diskuteres at der
bør laves en boks hvor der også skrives af hvem der bliver indberettet.
• Enkeltresultater og ratingberegning vil blive aktivt i løbet af 14 dage.
• Der diskuteres ligeledes at det fremover vil blive muligt at indberette en vundet kamp
uden modstander ved ”uden kamp” i stedet for ”ukendt spiller”
• Det besluttes at i serie 2, kreds 1, hvor der er 9 hold, vindes oversidderkampen med 5-0 for
alle hold.
Pokalturnering:
• 32 tilmeldte hold
• Der spilles i uge 45. Alle hold spiller mandagskampe.
Yderligere.
• Det vil blive muligt fremover at kunne downloade programmet til holdturneringen (pdf)
og reglement & indberetningsskema til pokalturneringen via vores hjemmeside.

HB-Møde.
Tjele efterskole ønsker betaling for at afvikle Hold-DM for juniorer. Der er lagt op til et ønske om
kr. 25.000,-. Dette er FU ikke ubetinget tilhænger af, men på den anden side ønsker 3. hk heller ikke
at skulle stå med ansvaret for at ”skulle” arrangere. DSU’s oplæg går på at de betaler 5000,- og
resten + transportomkostninger fordeles på de deltagende hovedkredse. Det besluttes dog at
tilbuddet på de 25.000,- bør forhandles; men vi er villige til at opretholde deltagelsen selvom prisen
går op, hvis der er opbakning fra de andre hovedkredse.
Angående spilserveren som omtalt i tidligere referat er forskellige tilbud diskuteret og FU kom efter
kort diskussion til enighed.
Der lægges op til forskellige nye medlemsskaber i forbindelse med denne.
• Klubmedlemmer som bliver fuldgyldige medlemmer gennem DSU.
• Netmedlemsskab som vil blive betragtet som det der i dag kendes som enkeltmedlemmer.
• Gratismedlemmer som har begrænset adgang og funktionalitet. Det diskuteres at disse
gratismedlemmer skal have fuld adgang i et vist tidsrum og derefter begrænset.
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Der efterlyses mulighed for at kunne kontakte medlemmerne på nettet via mail, og dette vil efter
planen også blive muligt.
FU’s indstilling omkring projektet er positiv og vi er rimelig fleksible omkring prisen i forhold til
forøget brugbarhed for medlemmerne.
DM 2007 vil som succesen i år blive afholdt på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Dog med ny
turneringstype i landsholdsklassen.

Idéboks.
Hans kommer med forslag i forhold til at anlægge et aktivitetstilskud til de fynske juniorer så disse
kan spille et par koordinerede turneringer gratis hvert år. Dette forslag kan dog på nuværende ikke
støttes da Jet kører og hvis det udvikles kan FSU ikke mønstre et sådan tilskud.
Det diskuteres hvordan kommunesammenlægningerne påvirker de fynske skakklubber, og hvor
mange der bliver lukningstruet i forhold til nye tilskudsregler og diverse omstruktureringer. Og der
skal tænkes lidt i andre baner omkring holdturneringen hvis dette bliver tilfældet.
Der kommer forslag om at udvikle venskabsområder i udlandet til at spille skak mod.

Eventuelt.
Der besluttes at give en erkendtlighed i form af et gavekort til Dansk Skaksalg i anledning af
Skakklubben Taarnets 75 års jubilæum.
Næste møde besluttes indtil videre afholdt onsdag den 24/1 2007
- Samt at indkalde til møde i FSU-USF samtidig med.

Referent: Chresten Nielsen

Internet: http://www.fsu-skak.dk

