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Referat af FU-møde i Ullerslev. 
Dato: 30/08-2006 Kl. 19:00 

Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat. 
2. Siden sidst 
3. Ansøgninger 
4. Regnskab og medlemstal 
5. Fynsk skak & hjemmeside 
6. Hold- og Pokalturnering 
7. Jet-Projekt 
8. Stor Open på Fyn i 2007 
9. HB-Møde 
10. Eventuelt 

 
 

 

Godkendelse af referat: 
 
Pkt. 6: 
”Kim udbeder sig klare regler for kriterierne for uddeling af FM. 1. Kriteriet er A-medlemskab af 
fynsk klub i min. 6 mdr. inden turneringsstart.” 
 
Det besluttes at flytte dette afsnit fra pkt. 6 til slutningen af pkt. 2. 
 
Referatet godkendt med rettelse af pkt. 6. 
 

 
 

Siden sidst: 
 

• Søndersø har indvilliget i at arrangere Fynsmesterskabernes Enkeltmandsturnering 2007 og 
det besluttes at FM 2007 derfor afvikles i Søndersø. 

• Kerteminde Skakklub har efterspurgt retten til at afvikle FM i lynskak fast hvert år; men det 
besluttes at FM i lyn kun kan søges et år ad gangen. Men Kerteminde skakklub får retten til 
at afvikle FM i lyn 2007. 

• Frem skakklubs juniorhold har vundet DSU’s landspokalstævne i hurtigskak for hold på 
Nyborg Strand Hotel. 
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• Turneringskomiteen har truffet afgørelse i sagen omkring forkert startdato for 
ratingberegning i holdturneringen (jf. ref. af 30-04-2006). Afgørelsen faldt ud til FU’s fordel 
og da sagen ikke er anket, anses denne sag som afsluttet. 

• Søhus skakklub har foretaget navneændring og tilhørsforhold og hedder i dag Næsby 
skakklub og er blevet en selvstændig aktivitet under Næsby Idrætsforening.. 

• Læseforeningen har fået ny formand: Jørn Moestrup. 
• Midtfyn har fået ny formand: Kim Theil. 

 
 

 

Ansøgninger: 
 
Der foreligger ansøgning fra Frem og Nyborg om støtte til juniorinstruktør ordningen. Disse er søgt 
rettidigt og der foreligger ligeledes godkendte børneattester hos begge. 
 
Ansøgning fra Faaborg om udbetaling af tidligere bevilliget underskudsgaranti på kr. 4000,- 
Grundet lang behandlingstid fra Faaborg skakklub udbad formanden for FU regnskab for 
turneringen fra Faaborg. Dette er modtaget og der konstateres et underskud på turneringen på 
4000+. 
Det besluttes at fremsende de 4000 kr. med stærk anmodning om hurtigere sagsbehandling næste 
gang. 
 
Det besluttes at fremtidige ansøgninger vil være betinget af 3 mdr. forældelsesfrist efter endt 
arrangement. Samt at betingelserne til bevilling skal være efterlevet.  
 

 
 

Regnskab & Medlemstal. 
 
Regnskabet foreligger med lidt misvisende overskud grundet periodeafgrænsningsposter. Dette 
udlignes dog senere og der forventes stadig et lille underskud i 2006.  
Der spørges hvorfor kontorudgifterne er steget drastisk? Der henvises til overgangen til den nye 
hjemmeside og udgifter i denne forbindelse. Ligeledes er der investeret i ny pc til formanden.  
 
Medlemstallene viser tilbagegang igen. De er nu på 519 medlemmer hvoraf de 110 er under 25 år. 
Der opfordres til klubformændene at spørge hvorfor eventuelle udmeldelser sker? Dette kan være 
med til at give et billede af hvor der skal intensiveres yderligere for at kunne opretholde et 
acceptabelt niveau af medlemmer.  
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Fynsk skak & Hjemmeside. 
 
Fynsk skak er langsomt ved at være historie og hjemmesiden udbygges langsomt. Fremover lægges 
mere fokus på vore 2 hjemmesider www.fsu-skak.dk og www.skakportal-fyn.dk for at give en mere 
glidende overgang til en tilværelse uden Fynsk skak. 
Chresten har planer om at modernisere skakportalen hen ad vejen og giver endnu en opfordring til 
at klubberne benytter sig af tilbuddet om at kunne skabe en hjemmesidelignende tilstand på 
skakportalen og dermed markedsføre klubben bedre. Udarbejdet materiale mailes eller sendes til 
sekretæren for FU som vil sørge for portalen bliver ajourført. 
 

 
 

Hold- & Pokalturnering. 
 
Lige nu testes der på online indrapportering af turneringskampe. Dette bliver taget i brug i denne 
sæson. Det tilstræbes at klubberne snarrest muligt, og senest inden holdturneringsstart, finder en 
person (fx holdlederen) som er ansvarlig for at hjemmeholdet indrapporterer resultaterne efter endt 
match.  
 
Det pointeres at der i indbydelsen til holdturneringen står at der vil blive udsendt skemaer til 
tilmelding og styrkelisteindberetning til klubberne. Dette er ved en fejl ikke sket og dette udsendes 
snarrest. 
 
Til pokalturneringen er 1. hold nu tilmeldt bestående af 4 spillere fra FU. 
 

 
 

Jet projekt. 
 
Projektet afvikles også i år. 20 personer af talent- og elitemassen er udtaget og vil blive tilbudt 
træning af bl.a.  GM Curt Hansen & IM Christian Kyndel Pedersen. 
 

 
 

Stor Open på Fyn i 2007 
 
Der har i den forløbne tid været arbejdet på at oprette en stor open i Odense der på sigt skulle kunne 
måle sig med de store turneringer i Danmark. Og holdt møde med deltagelse fra FU, Frem og 
Læseforeningen.  
Grundet manglende tilbagemelding, som må tolkes som manglende interesse fra de implicerede 
klubber ser vi os nødsaget i FU til at sætte projektet på vågeblus.  
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Dog holdes planerne i live og der ventes på udspil fra klubber som skal tilkendegive om der er 
interesse for det.  
 

 
 

HB-Møde. 
 
DSU mangler stadig arbejdskraft bl.a. til administration af debatforummet på deres hjemmeside. 
Det debatteres at prisen på IT-medlemskab hos DSU er for høj. Og dog bliver det diskuteret hvad 
man får for pengene 
Der arbejdes også på at indføre VIP medlemskab af DSU som vil give ekstra fordele for disse. For 
eksempel at kunne komme i alle klubber på tværs af hinanden i vid udstrækning, og måske noget 
undervisning af kompetente mennesker. 
Der er modtaget et bedre tilbud på spilserver til DSU som bl.a. skal bruges til medlemskampagner 
osv. Det besluttes at støtte dette forslag. 
 

 
 

Eventuelt. 
 

• Erik har modtaget invitation til Tårnets 75 års jubilæum lørdag den 25-11-2006. 
• Nyt under organisatorisk på vores hjemmeside er lagt en vejledning til klubkassererne. 
• FU beslutter at genindføre tingspræmier igen da der er kommet effekter i denne prisklasse 

igen. 
• Turneringsleder problematikken lægges på nettet idet der efter regel om refusion af kr. 250,- 

ved erhvervet licens stadig ikke er kommet flere turneringsledere. 
 

 
 
Næste møde besluttes afholdt onsdag den 25/10 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Chresten Nielsen 


