Formandsmøde 3. Februar 2012
Følgende klubber deltog: Assens, Ejby, Frem, Læseforeningen, Middelfart, Nr. Åby Junior, Nyborg, Odense,
Sydøstfyn, Tårnet, Tårnspringeren, Ullerslev og Årslev. Midtfyn havde meldt afbud og sendt besked til
formanden om at ville stemme for det videre arbejde med sammenlægning.
Følgende klubber udeblev uden afbud: Fåborg, Kerteminde, Næsby/Søndersø og Sdr. Nærå.
Fra FU deltog følgende: Poul Jakobsen (formand), Benny Brinch (kasserer), Hans Milter Pedersen
(turneringsleder), Jess Nykjær (junior-leder) samt Morten Kingo (Sekretær).

Dagsorden:
1. Oplæg fra FSU’s formand vedr evt sammenlægning af hovedkredse efterfulgt af fri debat og vejledende
afstemning (ikke bindende).
HMP redegjorde for oplægget til turneringsstruktur jvf betænkning fra udvalgets arbejde. Det bemærkedes at
en helt ny strukturplan var blevet fremsendt til FU dagen før mødet hvorfor forudsætningen for debatten var
ændret væsentligt i forhold til det af FU udsendte materiale. DSU’s hovedbestyrelse er endnu ikke nået til
enighed om en ny holdturneringsplan og derfor er det usikkert hvorledes den kommende struktur bliver. Af
samme årsag vedhæftes der ikke nyt udkast til holdturneringsstrukturen.
Debatten startede med at diskutere holdturneringen. Assens meget modstander af sammenlægning, giver ikke
flere spillere. OS: hvilken indsats kan der gøres for at få flere spillere bare fordi vi slår os sammen? SØF:
ødelægger ikke noget lokalt med sammenlægninger. OS ønsker organiseret skak frem for alt. Tårnet mente
mødet skulle udskydes pga de nye oplysninger om turneringsstruktur. Frem modstander af sammenlægning.
2. Politikken / Økonomien i det:
Formanden redegjorde for DSU’s ønske om færre kredse. Det bemærkes at der skal bruges færre frivillige hvis
sammenlægningen bliver en realitet. Der lægges op til at hver af de gamle kredse er garanteret minimum 1
medlem i FU i en overgangsperiode. Økonomi diskuteret. Lige penge pr næse. Salen var enig med FU’s holdning
om, at hvis sammenlægningen bliver en realitet indskydes et lige beløb pr spiller til den fremtidige unionskreds.
Overskydende beløb fra FSU påtænkes kontrolleret i en Fynsk Skakstøtte ordning. Salen efterspurgte hvad FSU
har gjort for at fremme tilgang. Kan den nye kreds dedikere 2 mand til medlemsfremmende tiltag.
3. Vedtægter. Ligner det vi har og konkret forslag vil blive lavet af et udvalg.
4. Ungdomsarbejde. Konkret prøve at lave bro mellem skoleskak og FSU. FU redegjorde for ideen om en
kredsmand som junior-koordinator med samarbejde med 3 lokale junior repræsentanter.

5. Hjemmeside / blad. Oplægget går pt på at fortsætte en hjemmeside i stil med FSU’s nuværende. FSU’s
redaktør har ikke afvist at fortsætte, men det er endnu for tidligt at forsøge at beslutte noget desangående.
6. Køreplan. Der arbejdes hen imod sæsonen 2013-2014, men afventer DSU’s næste udspil.
Efter en længevarende debat blev der ved simpelt opråb afholdt en vejledende afstemning. Spørgsmålet var:
Hvad er den enkelte klubs umiddelbare holdning til en sammenlægning.
Stemmeberettiget i alt 354 stemmer.
For stemte: Ejby, Middelfart, Midtfyn (mundtligt tilsagn), Nr. Åby Junior, Nyborg, Odense, Sydøstfyn, og
Ullerslev. I alt 180 stemmer svarende til 50,8 % af alle i FSU.
Imod stemte: Assens, Frem, Tårnet, Tårnspringeren og Årslev. I alt 94 stemmer svarende til 26,6 %.
Ved ikke: Læseforeningen. I alt 29 stemmer svarende til 8,2 %
Ikke tilstede: Fåborg, Kerteminde, Næsby/Søndersø og Sdr. Nærå. I alt 51 stemmer svarende til 14,4 %.

Et flertal af fynske skakspillere er dermed umiddelbart positive overfor en sammenlægning af hovedkredse og
FSU’s FU er hermed pålagt at fortsætte arbejdet med planerne om sammenlægning. På førstkommende
hovedkredsmøde skal FU præsentere yderligere materiale fra bl. a. DSU’s HB-møde, således de fynske
medlemmer kan informeres om processen og eventuelt stemme om hvorvidt arbejdet skal fortsætte.

Morten Kingo
Sekretær FU

