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

Billesbølle, den 26. januar 2007

Referat af FU-møde i Ullerslev.
Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00
Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen.
Afbud: Ingen
Observatør: Benny Brinch

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Siden sidst
3. Regnskab & Medlemstal
3a. Juniorleder Orienterer
4. Ansøgninger & Bevillinger
5. Hold- & Pokalturnering
5a. Regler for Pokalturnering
6. Hovedkredsmøde
7. HB-Møde
8. Idéboks & Hjemmeside
9. Eventuelt
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1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst
Frem Julecup afviklet – fint besat og forløb planmæssigt
Taarnet Svendborg har afholdt 75 års jubilæum
Gelsted har med succes og ros fra deltagerne afholdt deres første koordinerede EMT med
20 deltagere i 2 grupper.
Der er programsat en blindskakturnering på Hvedholm Slot, den 2-4. februar med
deltagelse af GM Magnus Carlsen, GM Peter Heine Nielsen, GM Emanuel Berg & IM
Steffen Pedersen. Kommentator til turneringen bliver CGM Jørgen Sloth og velkomst til
turneringen af Poul Jacobsen da 3. hovedkreds står som medarrangør.
FU har modtaget et forslag til en sponsoraftale fra firma i Bolbro. V/ køb af blækpatroner
hos firmaet vil der gives 15 % rabat og 10 % til FSU. Dermed en rabat på 25 %. Det
besluttes at give forslaget videre til nærmeste klub for firmaet, hvilket bliver
Læseforeningen, som kan kontakte firmaet hvis de finder det attraktivt. FU ønsker ikke
engagement i sagen.
Der afholdes Fynsmesterskaberne i Lynskak i kerteminde, som sidste år, den 11/3 2007
med gratis morgenmad, samt frokost. Kerteminde skakklub har kontakt til tv2 Fyn som
muligvis laver indslag i waders og laksko om arrangementet.
Det individuelle Fynsmesterskab i Søndersø har endnu ikke så mange tilmeldinger og det
besluttes at begynde at reklamere mere for arrangementet og sætte et minimum
deltagerantal på arrangementet. Min 16 mand i 2 grupper hvoraf den ene gruppe skal være
en mestergruppe. Ellers bør arrangementet flyttes til fx Indslev.

3. Regnskab & Medlemstal
Udviklingen er som forventet. Og svagt stigende medlemstal.
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3a. Juniorleder Orienterer
Talentgruppen i JET er færdigafviklet med fint fremmøde og succes. Elitegruppen har fået 1
træning og der er endvidere interesse fra GM Curt Hansen og IM Kristian Kyndel Pedersen til
videre træningsarrangementer. Elitegruppen er lidt udvidet i år, men budgettet forventes ikke
overskredet.

4. Ansøgninger & Bevillinger
Der bevilliges en boggave til tidligere redaktør af Fynsk Skak, Niels Erik Nielsen.
Forespørgsel på ansættelse af Niels Erik Nielsen som nyhedsredaktør på hjemmesiden www.fsuskak.dk. Det besluttes at give Niels Erik Nielsen et tilbud på max 12.000 kr. årligt for opgaven og
Poul optager videre forhandling med Niels Erik Nielsen om tilbuddet for at sikre kvalitet på
hjemmesiden.

5. Hold- & Pokalturnering
Holdturnering:
En fornøjelse at arbejde med det nye indberetningssystem over nettet som næsten alle klubber er
begyndt at indberette over. Det forventes efter det nye system at resultaterne kommer hurtigere og
hurtigere. Og det fastsættes at resultaterne via det nye indberetningssystem skal være på siden
senest dagen efter en kamp er spillet.
Der forventes fremsat forslag på hovedkredsmødet om at holdturneringen fremover afgøres v/
kombination af brætpoint og matchpoint i stedet for individuelle brætpoint. Stemningen omkring
forslaget i FU er at dette ikke vil være en fordel.
FSU’s Pokalturnering:
Pokalfinalen afvikles i Frem hvis dette accepteres.
Der opfordres til at man så sent inde i turneringen undgår afbud af hold i pokalturneringen.
DSU’s landspokalturnering:
Kvalifikation til dette pokalstævne afvikles den 22/4 2007 klokken 10:00 i Nyborg. Ved ligestilling
spilles omkamp jf. reglerne ved finalestævnet.

5a. Regler for Pokalturnering
Regelsæt sammensættes v/ Hans og Kim til senere godkendelse.
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6. Hovedkredsmøde
Hovedkredsmøde den 23/3 2007 startes med møde i FSU-USF klokken 19:00 og FSU klokken
19:30. Initiativpræmie går til Frem Skakklub for den gode afvikling af Odense Mesterskaberne.
Hans og Kim er på valg. Begge villige til genvalg. Revision villig til genvalg.
Der skal vælges ny formand for 2 år, da Erik ikke ønsker at fortsætte efter en hel periode.
I tilfælde af at Poul opnår valg på denne post skal også en ny Kasserer vælges for 1 år.
Indkaldelse varetages af Erik.

7. HB-Møde
Skakserveren er besluttet igangsat og projektet er påbegyndt. Programmering er igangsat, men der
ventes stadig på en kontrakt. Det vurderes at det valgte forslag stadig er det bedste og derfor et
rigtigt valg.
I henhold til fremmelsen af seniorskakområdet vil HB gerne have indrapporteret nye tiltag på
området og igangværende projekter.
Kassereren i DSU ønsker permanent bogføringshjælp på 25.000,- årligt i forbindelse med den nye
skakserver. 3. Hk har ingen indvendinger mod dette.
Finn Larsen har accepteret at blive ny Pokalturneringsleder for 1-x antal år.
Medlemskampagnen som er en del af skakserverprojektet er tiltænkt en sum på omkring 300.000 500.000 men kampagnen ligger stadig på løst plan, og der efterlyses idéer til kampagnen.
Der er forslag om at sætte et nyt projekt i værk. – Bestyrelsesskak som er en hurtigskakturnering
hvor man inviterer alle bestyrelsesmedlemmerne for de forskellige klubber og udveksler idéer og
tanker til fremmelse af klublivet.
DSU <<>> Dansk Skoleskak (DS): Dansk skoleskak har taget afstand til DSU fordi de ifølge Dansk
Ungdoms Fællesråd ikke må have styring af moderorganisationen. DS ønsker at højne børnenes
indlæring gennem skakken og der stilles forslag om at de to organisationer kan sende observatører
til hinandens møder.
Tidligere formand for 9. Hk. Er afgået ved døden.

8. Idéboks & Hjemmeside
Hjemmeside:
Der bør være større omtanke med de nyhedsindslag man sætter på fsu’s hjemmeside. Fx bør der
ikke lægges rundelægning mv. op på siden for lokale turneringer.
Idéboks:
”Skak når du kan” kører langsomt videre, men der bør snart promoveres lidt mere for denne form
for skak.

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

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

Billesbølle, den 26. januar 2007

9. Eventuelt
Der informeres om at Finn Larsen henvender sig til Nyborg Skakklub ang.
Landspokalturneringsstævnet på et tidspunkt.

Næste møde besluttes indtil videre afholdt fredag den 16/3 2007

Hurtigt møde i FSU-USF.
Ingen bemærkninger – Referat unødvendigt.

Referent: Chresten Nielsen
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