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Referat af FU-møde i Nyborg. 
 

 

Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 

Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. 

Afbud: Ingen 

 
 

 

Referat:Referat:Referat:Referat:    

 

 
 

1. Godkendelse af referater 
 
- Det oplyses at referatet rundsendes efter det har været til gennemlæsning hos Poul 

Jacobsen og at der derefter er en spærrefrist på 8 dage til at komme med indsigelser. 
 

- Efter 8 dage uploades referatet på hjemmesiden www.fsu-skak.dk offentligt tilgængeligt 
og bliver endeligt godkendt på efterfølgende FU-møde. 
 

- Referat af Hovedkredsmødet den 23. marts 2007 godkendt 
 

- Referat af Generalforsamlingen i FSUUSF den 23. marts 2007 godkendt. 
 

- Referat af FU-møde den 16. Marts 2007 godkendt. 
 

 
 

2. Beretning 
 
- FU byder velkommen til nyvalgt kasserer Benny Brinch fra Skakklubben Taarnet 

Svendborg. 
 

- Fynsmesterskabet i Søndersø er afholdt med et lidt skuffende deltagerfelt på 16 mand. 
o Vinder af titlen blev Jan Nordenbæk, Sydøstfyn 

 
- Årsskifteturneringen i Læseforeningen er afholdt med Kristoffer Dyrgaard, Frem, som 

vinder. 
 

- Læseforeningen har fået tilsagn om at afholde det individuelle Fynsmesterskab i 2008 
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- Pokalturneringsfinale afholdt mellem Læseforeningen og Frem, med Frem som vinder. 
 

- Rudkøbing skakklub har afholdt ekstraordinær generalforsamling og besluttet mod 
forventning ikke at nedlægge klubben. Klubben eksisterer fortsat med 5 medlemmer. 

 
 

 
3. Regnskab, Budget og satser 

 
Medlemstal:  
 
501 medlemmer. 
 
Regnskab:  
 
- Som forventet med lille underskud. 

 
- Benny har fået overdraget retten til at disponere over kredsens penge. 

 
- Det er besluttet at afskaffe brugen af checks i FSU. 

 
Satser: 
 
FU-medlemmer modtager i forbindelse med arbejdet i FU følgende satser: 
 
- Kontingentrefusion af kontingent til FSU samt DSU 

 
- Telefonpenge, kr. 200,- pr./kvartal. 

 
o Formand samt kasserer modtager for 4 kvartaler og resten for 2 kvartaler. 

 
- Kørepenge for kørsel i egen bil til møder og anden nødvendig kørsel: 1,50 KR./KM.  

 
- For afholdelse af FU-møde privat gives kr. 250,- uden dokumentation. 

 
 

 
4. Ansøgninger 

 
Ingen ansøgninger modtaget. 
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5. DSU’s Pokalturnering 
 

- Kvalifikationsstævne netop afsluttet. 
 

o Kun 2 hold tilmeldt i Eliterækken, Sydøstfyn & Frem er kvalificeret. 
 

o Frem & Nyborg vandt og kvalificerede sig fra bredderækken. 
 

o Kun Frem stillede op i Juniorrækken, med 3 hold. Frem 1 & 2 er derfor 
kvalificeret. 

  
- Det diskuteres at tidspunktet for at afholde kval-stævne til pokalturneringen måske er 

lidt malplaceret, midt i konfirmationer og Göteborg Cup og diverse andet, hvilket 
resulterer i for lidt tilmeldte hold og slet ingen kampe i elite- og juniorrækkerne. 
 

- Arrangementet vil i 2008 blive forsøgt afholdt tidligere på året (1. Kvartal), eventuelt 
andet steds på Fyn. 

 
Finalestævne på Hotel Nyborg Strand: 
 
- Nyborg sørger for det praktiske i forbindelse med stævnet 

 
- Arne B. Madsen, Hans Milter Pedersen, Poul Jacobsen og Chresten Nielsen kommer 

som turneringsledere på dagen. 
 

- De kvalificerede hold til finalestævnet betaler alle indskud selvom de ikke har spillet 
kval. 

 
 

 
6. FSU’s Turneringer 

 
Holdturneringen: 

 
- Holdturneringen er færdiggjort, ratet og forløbet uden protester og problemer. 

 
o Holdturneringen er en meget stor EMT med 357 deltagere! 

 
- Der foreligger en mængde data fra holdturneringen som Chresten og Hans forsøger at 

bearbejde til noget brugbar statistik. Bemærkelsesværdigt er det at det er de ældre 
spillere som taber rating og de yngre som vinder. 

 
- Næste års holdturnering forsøges afviklet på samme måde uden de store ændringer.  

Erik G. Andresen, Nyborg, er adspurgt og har sagt ja til at være en del af 
turneringskomitéen til næste sæson. Turneringskomitéen vil i den forbindelse blive 
udvidet til 5 pers., så en sag kan behandles uden et TK medlem har klubinteresser.  
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- Spilledatoer til næste sæson er lagt på nettet, og der spilles i ugerne 43, 46, 49, 3, 6, 9, 
11. (Bemærk uge 11 for at tage højde for en meget tidlig påske.) 

 
Pokalturneringen: 
 

- Reglementet blev ændret på hovedkredsmødet jf. referat.  
 

o Hans og Kim udarbejder jf. aftale et udkast til nyt reglement hvori regler for lyn-
omkampe og det generelle reglement er præciseret. 

 
Andet: 
 

- Fynsmesterskabet 2008 henlægges til Læseforeningens Skakklub i forbindelse med 
jubilæum af årsskifteturneringen.  

 
- Fynsmesterskaberne for Juniorer 2008 fortsat på Nr. Aaby Realskole med sædvanligt 

tilskud. 
 

- Fynsmesterskaberne i Lynskak 2008 er endnu ikke placeret. Der sættes et opslag op på 
hjemmesiden om at interesserede klubber kan komme med en ansøgning om at afholde 
mesterskabet i 1. Halvår af 2008. 

 
 

 
 

7. Juniorlederen orienterer 
 

- Jet-projektet for denne sæson er ved at være bragt til ende. Eliten mangler én træning, 
men denne slettes. 

 
- GM Curt Hansen samt IM Christian Kyndel Pedersen vil være foretrukket til næste års 

elitetræning, mens talenttræningen vil blive varetaget af formodentlig Mads B. Svendsen 
og Kim Skaanning. 

 
- Problematikken jf. tidligere referat omkring tilskud til Tjele i forbindelse med Hold-DM 

for Juniorer er behandlet og det menes at 7. Hk. Samt 1. Hk trækker sig ud af 
arrangementet.  

 
o 3. Hk. Vil fortsat støtte op om arrangementet så længe der ikke er flere der 

trækker sig.  Hvis det sker, bliver stævnet sportsligt devalueret. 
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8. HB orientering 
 

- Kontrakten omkring anskaffelsen af den nye spilserver er blevet underskrevet. 
 

- Henrik Knudsen kører på sidste år som kasserer i DSU. 
 

- Der er indtrådt et nyt HB-medlem fra 4. Hk, Svend Erik Kramer. 
 

- Referaterne fra HB-møderne vil fremover blive rundsendt til FU via Mail. 
 

 
 
 
 

9. Fordeling af ansvarsområder i FU 
 

- Regnskab og Økonomi:  Benny Brinch 
 
- Medlemskartotek  Poul Jacobsen 

  
- Ungdomsarbejde:  Kim Skaanning 

 
- Unionens turneringer:  Hans Milter Pedersen 

 
- IT, Hjemmeside & medlemskampagne: Chresten Nielsen 

 
- HB-arbejde:   Poul Jacobsen 

 

 
 

10. IT-anskaffelser til FU 
 

- Sekretæren mangler en bærbar PC og det besluttes at FSU bevilliger kr. 5000,- som 
afskrives over de næste 3 år. Chresten udarbejder en skriftlig aftale. 

 

 
 

11. Kommunikation mellem FU og klubberne 
 

- Dagsordenen til FU-møder offentliggøres fremover på nettet, så klubberne kan læse den 
og komme med tilføjelser og ting de gerne ser behandlet i FU. 

 
- Efter møderne lægges referater på nettet som sædvanligt.  Desuden rundsender 

sekretæren referaterne via mail til klubbernes officielle mailadresser. 
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12. Kommende opgaver for FU 
 

- Der skal udarbejdes et sæt faste oplysninger for FU indeholdende oplysninger og 
ansvarsområder til brug for nye FU medlemmer så andre evt. kan tage over hvis 
nødvendigt. 

 
- Vedtægterne for FSU skal gennemgås og rettes til. Og senere godkendes. 

 
 

 
13. Velkomstbrev fra FSU til nye medlemmer 

 
- Et standard velkomstbrev med orientering om hovedkredsen forsøges udarbejdet.  

 
o Brevet kan evt. variere efter hvilken type medlem det er.  

 

 
 

14. Medlemskampagne 
 
- Medlemskampagnen udskydes lidt, indtil et mere håndgribeligt indhold i planen er 

kendt. 
  

- En lørdag i fremtiden vil FU forsøge at invitere klubbernes bestyrelser i 3. Hk. til 
”bestyrelsesskak”. En hurtigskakturnering med tilpas lange pauser til at 
bestyrelsesmedlemmerne på tværs af klubberne kan få tid til at udveksle idéer og 
visioner for fremtiden.  

 
o Evt. kan der denne dag komme input udefra omkring indholdet af den nye 

medlemskampagne. 
 

 
 

15. Eventuelt 
 

- Intet aktuelt. 
 

 
 

16. Næste Møde 
 

- Næste møde besluttes indtil videre afholdt d. 29-08-2007 kl. 19:00 
 

 
 

 
Referent: Chresten Nielsen 


