
FU-møde 01-02-2012 i Svendborg 
 
Deltagere: Poul Jacobsen (PJ), Benny Brinch (BB), Hans Milter Pedersen (HMP), Morten Kingo (MK) og Jess Nykjær (JN). 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde. 
Referatet godkendt med en faktuel rettelse. Tilskud givet til Middelfart Lynturnering skal tilbageføres 
medmindre turneringen gennemføres snarest da turneringen blev aflyst. 

2. Siden sidst. 
Øbro Nytår, Mads Hansen, Frem blev nr 2. Simon Wiilbrandt, Frem vandt rating gruppe 7 (med flere point end 
vinderen af ratinggruppe 3!) og efterfølgende udtaget til Ungdomslandstrænerens Boe) talenttrup. NEN, HMP, 
PJ og Kasper Jerwiarz besøgte ifm vidensdeling omkring Liveskak bl.a chat funktionen som FU senere brugte 
med succes til pokalskak. 

3. Regnskab, budget og satser. 
Årsregnskab gennemgået. Underskud i den forventede størrelse. Tilskudsskema fra Region Syddanmark 
modtaget med klar indikation om bevilling i samme størrelsesorden. 

4. Ansøgninger. 
HCA Mindgames – godkendt med økonomisk tilskud på DKK 10.000,-. FM i lyn tildelt Ejby skakklub til 
afholdelse i forbindelse med HCA Mindgames med tilskud på DKK 1.000,- 

5. Juniorskak. 
FM for juniorer er planlagt til uge 37, September 2012. 
Fyns Skole Skak har fået ny formand: Carsten Sørensen Nr. Åby. 
Albani fonden støtter ’gratis skoleskak til alle børn i Odense’ og afvikles i Frems lokaler. 
Ø-skak med tilskud fra statsmidler startet op på Langeland og samme planlægges i Odense i 2013. 
NM i skoleskak i Finland. FSS og DSU samt de 2 involverede klubber støtter økonomisk. 
Dialog med Mads Hansen og Simon Wiilbrandt ang GM-undervisning over nettet. Foreslået at FU betaler og 
Mads og Simon laver nogle undervisningsaftener fordelt på hele Fyn for juniorer og for seniorer. 

6. FSUs turneringer. 
10-kamps reglen vedtaget på sidste hovedkredsmødet på prøvebasis i denne sæson har fungeret uden 
problemer. 
FU annoncerer efter en arrangør til kvalifikationsstævne til DSU’s pokalturnering via nettet. Stævnet skal 
afvikles i April og finalestævnet afvikles 27. Maj på Hotel Scandic i Odense. 
FU pokalturnering. Semifinalerne afvikles onsdag d. 15 Februar i Frems lokaler. Arrangør af finalen efterlyses 
med forventet afholdelse i uge 10. 
Softwaren der bruges til at styre holdturneringen med fungerer ikke længere tilstrækkeligt. Markedet og de 
andre kredse konsulteres. 

7. Formandsmødet d. 3/2 i Bolbro Brugerhus. 
Ingen henvendelser fra klubberne ang. det af FU udsendte. 
Mødet påtænkes afholdt som en åben debat påbegyndt med en orientering af formanden og afsluttet med en 
vejledende afstemning der danner grundlag for det videre arbejde. 

8. HB-møde. 
Formanden orienterede kort om det afholdte og forestående HB-møde. 

9. Eventuelt. 
Chresten og Kim Skaaning stopper i DSU’s FU i påsken. PJ spurgt om han vil stille op til sekretær posten (istedet 
for Chresten). 
Livechess har afløst TOMA som software for vores live transmissioner. Ingen merudgift for FSU. 
Hjemmesiden skal opdateres mht Fynsmestre listen. Er hermed gjort. 
Liste over hæderstegnsmodtagere og initiativprismodtagere i DSU kommer også på hjemmesiden. 

10. Næste møde. 
Næste møde foreløbig planlagt til 21. marts 2012 i Svendborg 
 
På FU’s vegne 
Morten Kingo 
Sekretær 


