
Referat af FU møde i FSU tirsdag, den 9/6 2015 hos Peter 

Tilstede: Hans Milter Pedersen, Peter Kinggaard, Ken L Rasmussen, Jørn Moestrup & 
Jørgen Kiel – afbud fra Lene Kuntz 

Hans Milter Pedersen starter mødet med at byde velkommen til Jørgen Kiel, der blev 
inviteret som suppleant.	  

 
1. Godkendelse af referater 

Niels Erik Nielsen har udarbejdet et referat fra hovedkredsmødet, den 20/3 2015. 
Dette referat blev godkendt med en tilføjelse om, at Jørn Moestrup modtog dette 
års hæderstegn og at Læseforeningen modtog dette års initiativpris. 
Begrundelserne kan ses i skakbladet nr 3-2015. 

2. Forretningsorden 
Det besluttedes at referater i fremtiden skal offentliggøres på FSUs hjemmeside, 
når disse er fodkendt af forretningsudvalget. 

3. Siden sidst 
Fynsmesterskabet er blevet færdigspillet, med Carsten Bank Friis som Fynsmester. 
Læseforeningen har været tilfreds med forløbet af turneringen – herunder 
afviklingen over 9 runder. 
Sydøstfyns forårsturnering blev vundet af Martin Strandby, Sydøstfyn 
Ejbys forårsturnering vundet af Per E. Jørgensen, Læseforeningen 
Nørre Aaby Juniors Open blev vundet af Jess Nykjær, Frem 
DM 2015 i Svendborg. Velarrangeret. FSUs økonomiske støtte til arrangementet 
blev drøftet. 
DSUs pokalfinale blev afviklet pinsedag i Svendborg – Frem vandt juniorrækken. 
Skakklubben Frem har fået ny formand: André Møller 

4. Opfølgning på hovedkredsmøde 
Der skal i fremtiden gives vin til vindere af FSUs pokalturnering. 
En reform af pokalturneringsreglementet skal være et selvstændigt punkt på næste 
dagsorden. 

5. Økonomi og medlemstal. 
Pt. ca. 330 medlemmer – heraf 43 under 25 år. 
Kulturregion Syd sætter spørgsmål ved den fremtidige støtte til FSU pga for få unge 
og for mange gamle medlemmer. Peter og Hans skriver brev til kulturregionen og 
fortæller om fremtidige tiltag. Se pkt. 8 juniorarbejde. 

6. Ansøgninger 
Ansøgning Frem søger om tilskud på kr. 4.500 i forbindelse med Odense 
Mesterskabet. Bevilget på samme vilkår som i sidste sæson. 

7. FSUs turneringer 
FM 2016 – Læseforeningen vil gerne arrangere, men andre klubber skal have lov at 
byde ind først. 
Senior-FM: Hans kontakter Lars Petersen, Odense i forsøg af få dette FM stablet 
på benene. 
Junior-FM: Hans kontakter Andre Møller, Frem og Benny K Sørensaen, Nørre Aaby 
Junior  i forsøg på at få et FM stablet på benene. 



8. Juniorarbejde 
DSU har et ønske om, at samtligtlige hovedkredse i Danmark arrangerer 2 junior-
grandprix stævmer. Disse stævner skal være åbne for ikke-DSU-medlemmer. FSU 
ser positivt på dette. Hans forestiller sig, at disse stævner skal arrangeres af Frem 
og Nørre Aaby Junior 
FSU ønsker, at junior-fm i kommende sæson genopstår.Dette FM bør arrangeres af 
Nørre Aaby Junior eller af Frem – eller i samarbejde med disse klubber. 

9. FSUs printer. I forbindelse med med DM gik FSUs printer i stykker. Reparation kan 
ikke betale sig. Hans har derfor købt en ny til kr. 1.980 – deette købt godkendt af 
FU. 

10. Kalender næste sæson. 
Hans laver et udspil til næste møde. 

11. Næste møde. 
Næste møde 25/8 hos Peter. 

12. Evt 
 
 
Referant: Hans Milter Pedersen 


