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1. Godkendelse af referat 
 

Referatet godkendt med rettelse af dato under pkt. 5. Borgerskovskolen i Nyborg er ikke ledig den. 
22/4 2007, hvilket medfører datoen ændres til den 29/4 2007 i stedet for. 
 

 

2. Siden sidst 
 

 Modtaget brev fra Odense Kommune, som skal returneres senest den 01/04 2007 
omhandlende FSU’s referencer 

 
 Stormesterturnering afholdt på Hvedholm Slot som omtalt i sidste referat. Arrangementet 

blev afviklet med succes og har fået megen ros. 
 

 Niels Erik Nielsen har accepteret FU’s tilbud om at blive web-redaktør på vores 
hjemmeside www.fsu-skak.dk hvilket har medført en god stabil nyhedsstrøm på siden 

 
 FU har modtaget henvendelse fra Læseforeningens Skakklub omhandlende regelsæt for 

brug af hjemmesiden www.fsu-skak.dk . Poul har besvaret henvendelsen jf. internt 
rundsendt mail. 

 
 Fynsmesterskaberne i Lynskak er afholdt i Kerteminde Skakklub, hvor der måtte 

konstateres en tilbagegang i antallet af tilmeldte til arrangementet. Det blev dog afholdt 
med Jesper Knudsen som vinder efter omkamp. Deltagerne skønnes at have haft en god 
dag, hvor Kerteminde Skakklub vanen tro havde et utal af sponsorgaver til deltagerne. 

 
 Det individuelle Fynsmesterskab 2007 i Søndersø Skakklub er begyndt med et minimalt 

deltagerfelt på 16 deltagere, hvilket netop opfylder vores minimumskrav til arrangementet 
 

 Rudkøbing Skakklub har afholdt Ekstraordinær Generalforsamling og udmeldt flere 
spillere og det forventes senere på året at klubben nedlægges. 

 
 Nr. Aaby Juniorskakklubs 8. Open er afsluttet med 32 deltagere og Lars Uffe Pedersen 

som vinder. 
 

 Erling Jørgensen, Frem Skakklub, samt Robert Falborg, Strib Skakklub er siden sidste 
møde afgået ved døden. 
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3. Regnskab & Medlemstal 
 
Regnskabet rundsendt internt og der er givet tilbagemelding på diverse spørgsmål. Der er ikke 
yderligere kommentarer til regnskabet for 2006. Der forventes revision af regnskabet i midten af 
næste uge inden hovedkredsmødet. 
 
Medlemstallet for FSU er pt. på godt 500 medlemmer 
 

 

3a. Ansøgninger & Bevillinger 
Modtaget ansøgning fra John Dahlberg, Nr. Aaby Juniorskakklub på støtte á kr. 3000,- til Göteborg 
Cup hvor de forventer at sende ca. 50 prs. Af sted. 
 
Der bevilliges kr. 3000,- i støtte til turen. 

 
 

4. Hold- & Pokalturnering 
 
Holdturnering:  

- Der har endnu ikke været nogen protester eller lignende i årets holdturnering hvilket er 
glædeligt. 

- Der er inden sidste runde 3 prs. Med mulighed for maksimum point i holdturneringen. 
- Til fællesafslutningen i serie 2 medbringes fremover af hjemmeholdet 5 sæt materialer. 

 
Pokalturneringsreglement: 

- § 5 stk. 6 i pokalturneringsreglementet ønskes til hovedkredsmødet slettet af FU.  
- Et forslag til et revideret Pokalturneringsreglement vil blive udarbejdet i løbet af det næste 

år således at et forslag vil ligge klart til Hovedkredsmødet anno 2008. 
 
Yderligere: 
Hans meddeler at Kerteminde Skakklub har givet udtryk for at få lov til at afholde 
Fynsmesterskaberne i Hurtigskak.  

- FU mener med den nuværende udvikling i medlemstallet, samt deltagerantallet ved 
diverse arrangementer ikke at der er belæg for at oprette et nyt mesterskab som ved 
oprettelse skal afholdes hvert år. Det foreslås at der kan afholdes det Uofficielle 
Fynsmesterskab i Hurtigskak hvis dette har interesse. 

 
 
 
 



FFYYNNSS  SSKKAAKK  UUNNIIOONN  

Sekretæren 

Store Landevej 128, 5560 Aarup 
Tlf.: 64 88 14 35 ; Mobil: 28 15 12 71 
E-Mail: Sekretaer@fsu-skak.dk Billesbølle, den 20. januar 2007 

 

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

Chresten foreslår at lave et ”kvartalshæfte” med de i forvejen offentliggjorte indbydelser fra de 
forskellige klubber, da nogle indbydelser overses på hjemmesiden. 

- Efter diskussion af emnet er det FU’s holdning at al nødvendig information ligger på nettet 
og at det ikke kræver en stor indsats at få fat i dem. Fynboerne skal vænnes til at bruge 
vores hjemmeside og forslaget trækkes derfor tilbage igen. 

 

5. Hovedkredsmøde 
 

- Dagsorden til mødet er udsendt til klubberne af Erik  
- Indbetalinger til FSUUSF foretages mellem de to møder 
- FU foreslår Arne Bech Madsen, Nr. Aaby Juniorskakklub som dirigent til mødet. 
- Hans Milter Pedersen varetager redegørelse for holdturneringen, samt uddeling af præmier 

til maximister og vindende klubber. 
o 1. Præmie: Merex Ur til ca. 400 kr. 
o 2. Præmie: Easy Game Ur til Ca. 245 kr. 
o Eventuelle maximister får et gavekort til Dansk Skaksalg på 400 kr. 

- Gaven til Niels Erik Nielsen jf. tidligere referat medbringes og uddeles på mødet. 
- Fynsmesterskabspokalen til Jesper Knudsen er under indgravering og uddeles under 

formandens beretning på mødet. 
- Ingen Indkomne forslag 
- Klubberne opfordres til at få eventuelle restancer betalt inden den nye FSU Kasserer 

overtager efter Poul Jacobsen 
- Kassereren vælges kun for 1 år da denne overtager Poul Jacobsens valgperiode. 

 

 

6. Eventuelt 
 
Erik takker af som formand for FU og giver udtryk for godt samarbejde gennem tiden og specielt 
det sidste år hvor alt har kørt som det skulle. 
 
Det oplyses at FSU’s pokalfinale mellem Frem og Læseforeningens Skakklubber spilles den 28/03-
2007 i Sydbanks lokaler i Odense. 

 
 

 

 

 

 

Referent: Chresten Nielsen 


