
 

 
 
 
REFERAT AF  
HOVEDKREDSMØDE 2009 
03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, 

Bolbro Brugerhus 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 

3. Regnskab v/ Kasserer Benny Brinch 

4. Hold- og Pokalturnering 

5. Fastsættelse af regler for pokalturneringen 

6. Indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Valg: 

a. Formand (Poul Jacobsen, modtager genvalg) 

b. FU-Medlem (Kim Skaanning, modtager IKKE genvalg) 

c. Suppleant (Arne Bech Madsen, modtager genvalg) 

d. Revisorer (Keld Boysen og Kristen Sørensen,  

begge modtager genvalg) 

e. Revisorsuppleant (Niels Justesen, modtager genvalg) 

9. Eventuelt 

 
Referent – Sekretær Chresten Nielsen 
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REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 
03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus 
 

Til Stede:  

FU: Poul Jacobsen, Benny Brinch og Chresten Nielsen 
Assens Skakklub: Ib Juhl og Bent Lerke  
Frem Skakklub: Mads Bilde Svendsen, Kristoffer Dyrgaard, Peter Kinggaard, Niels 
Erik Nielsen og René Andreasen  
Gelsted Skakklub: Aage Kristensen 
Indslev Skakklub: Andrew Velarde, Thomas Buur 
Læseforeningens Skakklub: Jørn Moestrup, Peter Grau, Johnny Holler Johansen 
og Jens Rasmussen 
Middelfart Skakklub: Jacob Kloch 
Nr. Aaby Junior: Arne Bech Madsen 
Nyborg Skakklub: Erik G. Andresen 
Næsby Skakklub: Kristen Sørensen, Heinz Furrer, Christian Furrer 
Odense Skakklub: Lars Petersen, Keld Boysen 
Sydøstfyns Skakklub: Niels Højgaard, Jørgen Kiel 
Taarnets Skakklub: Jens Erik Pedersen, Erling Bech Andersen 
 

 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 

- FU foreslår Svend Novrup som dirigent.  

o Valgt enstemmigt uden modkandidat 

� Dirigenten fastslår at mødet er beslutningsdygtigt og rettidigt 

indkaldt. 

- Der er 326 stemmer til stede, hvilket giver 1% af stemmerne til hvert FU-

medlem, svarende til 3 stemmer hver.  

o I alt 335 stemmer. 

 

Stemmetællere:  

- FU foreslår Erling Bech Andersen og Erik G. Andresen 

o Valgt uden modkandidater 
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2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 

 

- Forsamlingen mindes de afdøde medlemmer som er gået bort i årets løb. 

o Richard Jønsson, Middelfart Skakklub 

o Svend Jensen, Sydøstfyn Skakklub 

 

- Resultater og Præstationer i 2008 

o Frem rykket op i 1. Division til sæsonen 2008/2009 hvilket gav 3 hold i 

1. division til 3. Hk. Dette gav god spænding i 1. Division set med fynske 

øjne. 

� Sydøstfyn vandt divisionen, og er dermed igen klar til Skakligaen 

i 2009/2010. 

o Der blev skrevet historie i FSU’s pokalturnering, da Odense 

Seminarium vandt som første ”klubløse” hold. 

o Carsten Bank Friis vandt det individuelle Fynsmesterskab i 2008, for 

14 gang, og senere på året tog han doublen og vandt Fynsmesterskabet i 

lynskak. 

o Jan Nordenbæk, Sydøstfyn, der også vandt Fynsmesterskabet i 2006 og 

2007, generhvervede titlen i årets udgave, der med Nyborg Skakklub 

som arrangør, netop er afsluttet. 

o Michael Nord vandt Syndøstfyn Forårsturnering 2008 

o Tobias Rostgaard markerede sig i toppen, da han vandt 

Læseforeningens pinseturnering i 2008 

o Officielt Ungdoms-DM afholdt med deltagelse af 3 fynboer. Mads 

Hansen, Tobias Rostgaard og Alexander Le Besq.  

� Der var top-3 placering til hver af deltagerne 

o Arne Bech Madsen vandt Assens Skakklubs, Energi Fyn Cup 2008 

o Svend Veise vandt Gelsted EMT 2008 

o I Lundeborg delte 3 spillere mesterskabet, da Jes Harholm, Jan 

Nordenbæk, Kim Skaanning endte á point 

o Nyborg Open 2008 blev desværre aflyst.  
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� Opmærksomheden henledes på faren ved at have for få ledere, da 

ingen kan tage over ved sygdom, som netop var grunden til at 

turneringen blev aflyst. 

o Junior Hold DM afholdt, igen med 3. Hk. som nr. 4.  

o Odense Mesterskaberne er nu faldet til i Frem, og der er stigende 

interesse for turneringen. Desværre ikke med en fynsk vinder i denne 

omgang da, Igor Teplyi vandt over det lokale håb Alf R. Andersen på 

korrektion. 

o Indslev Hurtigturnering afholdt, igen med Peter Grau som vinder 

o Keld Boysen vinder af Odense Veteranmesterskab 2008 

o 108 deltagere til Indslev Pokalerne, hvilket er imponerende, for en lokal 

turnering, og klubberne opfordres til at arrangere flere ”alternative” 

turneringer, med et socialt aspekt 

o Marie Frank, deltager og topscorer på det danske kvindehold ved OL i 

Dresden 

� Tillykke til Nr. Aaby Juniorskakklub for en god og målrettet 

indsats, da hun var medlem der, og ikke mindst til Marie 

o Kristoffer Dyrgaard, Mads Bilde Svendsen og Mads Hansen fra 

arrangørklubben, vindere af Frem Julecup 2008 

o Første Fredag i Middelfart, blev vundet af Carsten Bank Friis 

o DM Hurtigskak, arrangeret af Læseforeningen, og forløb fint, efter lidt 

startproblemer. Desværre blev der ikke fundet en vinder da 3 spillere 

sluttede på en delt førsteplads. Da lynomkampen også endte uafgjort, og 

et fremskredet tidspunkt, ønskede parterne ikke at fortsætte, og efter 

samråd med ledelsen i DSU, blev afgørelsen udsat til et senere 

tidspunkt. 

� Arrangementet kommer fremover til at ligge sidste lørdag i 

oktober, og i 2009 igen i Læseforeningen. Herefter skal 

afholdelsen af hurtigskak-DM i udbudfor at finde en 

arrangørklub. 

o Nr. Aabys 10. Open, og med Martin Jørgensen som vinder 
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o Middelfart Skakklub afholdt kvalifikationsstævne til DSU’s 

pokalturnering i bredderækken, da holdene til Elite og Juniorrækken 

var selvskrevne.  

o Curt Hansen vinder af Kertemindes ”Danske Bank Hurtigturnering” 

o Sydøstfyn vs. Næsby, i pokalfinalen, og med Sydøstfyn som vinder efter 

et nervepirrende opgør. 

o Holdturneringen 2008/2009 fik en kaotisk opstart, da Hans Milter 

Pedersen på tidspunktetet for turneringsplanlægningen måtte melde 

forfald, pga. sygdom. 

� Holdturneringen blev dog lavet, da Chresten Nielsen gav sig i 

kast med tilrettelæggelsen.  

� Programmet blev ændret i sidste øjeblik inden kampstart, efter 

indsigelser, som Chresten Nielsen fandt relevante. I samråd 

besluttede ledelsen derfor at ændre på holdturnerings-

programmet. Da der ikke var tid til at rådføre sig med klubberne 

blev det besluttet at der ikke kunne gøres indsigelser mod 

ændringerne. 

� Da det var svært at gøre alle klubber tilfredse, var der desværre 

enkelte der følte sig overset i omrokeringen. I det hele taget er det 

svært at vurdere konsekvenserne, for de berørte, når der 

foretages ændringer. Ledelsen er opmærksomme på 

problemstillingen, og opfordrer klubberne til at komme med 

tilbagemeldinger så tidligt i forløbet som muligt, så indsigelserne 

kan indgå i planlægningen. 

� Målsætningen om at få holdturneringen i gang til tiden, blev 

opfyldt, og på trods af det uheldige forspil, var der heldigvis ikke 

noget at udsætte, på selve afviklingen.  

o Ny sponsor for Grand Prix serien, er Strib Grønt 

� Værdien af sponsoratet er på ca. 10.000 DKK 
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o Middelfart arrangerede et godt OL-arrangement, med Jørn Sloth som 

kommentator, og det roses som et godt initiativ, der gerne må bruges af 

andre klubberne, som inspirationskilde. 

o Fyns Stiftstidende har nu opprioriteret skakstoffet til at udkomme 3 

gange om ugen, og stadig med Niels Erik Nielsen som skribent. 

o FSU-skak.dk bliver af nogle, anset som talerør for de store klubber, men 

der mindes om, at det er muligt at få en lokal redaktør, som kan lægge 

nyheder op på hjemmesiden, og turneringer i kalenderen. 

� Redaktøren får en vis sum penge for at holde siden opdateret med 

nyheder, men den dækker ikke at han skal rejse rundt til alle 

klubberne og opsøge nyhederne.  

� Hvis klubberne vil have bragt nogle nyheder eller resultater på 

hjemmesiden, opfordres de til at tage kontakt til Niels Erik 

Nielsen, som gerne vil skrive artiklen, hvis han får noget stof. 

 

- Landspolitisk 

o Året har været præget af tunge emner, og kritik af skakserver og flere 

test af denne. Den er ikke rigtigt slået igennem endnu. 

� Lars Wisler, har dog gjort et stort stykke arbejde med at få 

skakserveren gjort funktionsdygtig, og den er efterhånden ved at 

være køreklar til alle bestilte funktioner funktioner. 

� Der opfordres til at tænke over om det er værd at stoppe 

uendelige mængder af penge i projektet, eller om det er tid at 

bremse op og overveje fremtiden for projektet. 

o Skaksalget, har ligeledes været et stort emne i DSU da Steffen Pedersen 

trak sig fra den nyerhvervede stilling. 

� Nye ledere af Dansk Skaksalg er blevet Lars A. Meyer og 

Christine Jensen  

� Det tyder på at skaksalget har lidt et tab i det forgangne år. 
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o DSU’s HB har tænkt sig at stille forslag til delegeretmødet i Silkeborg, 

om 100 DKK i kontingentforhøjelse, samt at børnekontingentet 

bortfalder.  

� Kontingentforslaget er stillet til delegeretmødet i Silkeborg i 

påsken og klubberne opfordres til at afklare hvor vidt de vil 

bakke op omkring dette eller ej, og dernæst få stemmer med i 

Silkeborg for at få indflydelse på området. 

o Der har været debat om at nedlægge Skakbladet, da det er en 

forholdsvis stor driftsudgift for DSU. 

o 3. HK er indstillet på at der stadig er belæg for at opretholde dansk 

deltagelse ved Hold og individuelle mesterskaber såsom EM, VM og OL. 

o Skak DM koster også penge men det er svært at finde folk til at 

arrangere et stort DM uden den løsning der kører for øjeblikket, hvor 

DSU stiller et økonomisk sikkerhed til rådighed. 

o Op til DM har der været debat omkring landstræner positionen, i 

forbindelse med OL. Dette er ført til at der er ansat en ny landstræner, 

GM Lars Bo Hansen, som har givet DSU et godt tilbud, med nogle nye 

idéer og tanker, som på sigt vil blive godt. 

o Esmat Guindy, Henrik Knudsen og Erik Søbjerg har meddelt at de 

ønsker at træde ud af FU for DSU inden for et år. 

� For 3. Hk vil det være et aktiv at have en fynbo siddende i DSU, 

og hvis en fynsk kandidat melder sig på banen inden for et års 

tid, opfordres klubberne til at være respræsenteret med stemmer 

eller fuldmagter for at bakke op om dette.  

o Tak til det øvrige FU for en god indsats i løbet af året. 

� Chresten og Hans for en god indsats med turnerings og 

hjemmesidearbejde 

� Benny for at passe på unionens penge  

� Kim Skaanning takkes for en god indsats gennem flere år i 

Juniorarbejdet i 3. Hk og en god indsats i FU.  

• Kim er herfor indstillet til DSU’s hæderstegn. 
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o Positiv tilgang af emner under indkomne forslag, hvilket tages som 

udtryk for en stigende interesse i forhold til unionens daglige virke. 

o FSU har en god økonomi, og det har der været gennem flere år, hvilket 

gør at har råd til større arrangementer, og ved at bruge formuen 

konstruktivt kan vi på sigt skabe en årligt tilbagevendende begivenhed 

på Fyn. 

 

KOMMENTARER: 

Jørn Moestrup:  DM i hurtigskak – Der er alligevel ikke fastsat en dato for 

DM i hurtigskak til efteråret, da der afholdes EM for hold på 

den forslåede dato, som gør at toppen af danske spillere ikke 

ville kunne deltage i stor stil. 

Arne Bech Madsen:  Tilføjer at der i DSU også bruges en del penge på 

pensionister, i forbindelse med snakken omkring DSU’s 

økonomi 

Svend Novrup:  Alle får i år stemmeret til at stemme på årets skakspiller, 

hvilket går det muligt at stemme på den spiller man måtte 

ønske. 

Peter Kinggaard:  Glæder sig til at høre om FU’s forslag i forbindelse med 

forvaltningen af den gode økonomi. 

Jacob Kloch:  Spørger om der er indstillet nogen til initiativpris for 3. Hk. I 

år og henleder opmærksomheden til Assens Skakklubs store 

fremmøde i turneringer rundt på Fyn. 

 (Det bemærkes at der ikke er nogen i 3. Hk. Indstillet til 

initiativprisen) 

 

Det debatteres hvorledes man kan sikre at initiativer bliver belønnet, og samtidig 

opretholde en ”kvalitetssikring” for uddelingen af prisen, da det tidligere har været 

uddelt på alt for løse grundlag. 
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Jens Rasmussen:  Foreslår at formændene hvert år indstiller til initiativprisen 

og FU derefter udvælger om der er nogle initiativer der bør 

hædres.  

Poul Jacobsen  Tilkendegiver at det godt kan blive aktuelt. 

Svend Novrup: Mener at skakserveren, stille og roligt er ved at tømme DSU’s 

kasse, og at det er uforsvarligt at fortsætte driften, hvis ikke 

der findes en storsponsor, som vil dække det meste af driften.  

I hvert fald skal det ikke være på bekostning af Skakbladet, 

da skakken i så fald vil blive historieløs. 

Påsketurneringen, foreslås gjort åben, á la Wijk Ann Zee, 

hvor man spillede et stort åbent dm for alle, og efterfølgende 

kan man lade de 4 bedste spille et lukket DM 

Erik G. Andresen  Mener at debatten på DSU’s hjemmeside omkring serveren er 

god. Bl. A. findes Søren Bech Hansens indlæg om at man ikke 

kan køre sig ud af indtægtskrise, ved at løfte kontingentet 

interessant. 

Peter Grau:  Mener at det er en skidt idé at fortsætte serveren, da den er 

konstrueret forkert og er svær at rette op for acceptable beløb. 

 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

 

 

3. Regnskab ved kasserer Benny Brinch 

(Se Bilag 1) 

 

- Regnskab 2008  

o Fremvisning af et overskud i 2008 på 15.337,80 

o Overskuddet er fremkommet, primært på grund af ekstraordinært stort 

tilskud fra det tidligere Fyns Amt. Dette er garanteret i 2009 og 2010, 

men herefter er der ingen garanti og kassereren mener at det fremover 

vil kunne føre til underskud hvis dette tilskud bortfalder. 



Chresten Nielsen 
 Bredgade 43,2 
 5560 Aarup 
 Tlf.: 28 15 12 71 
 sekretaer@fsu-skak.dk 

 

 10  

 

� Dette tilskud er dog tiltænkt juniorer, da tilskuddet fås i 

forbindelse med unge medlemmer. 

o 5 år frem kan vi slippe for at betale skat af udbytte af evt. aktier og 

obligationer. 

 

KOMMENTARER: 

Mads Bilde Svendsen:  Anser det problematisk at man ønsker at bruge penge på 

juniorer hvis ikke der er indsat en juniorleder på Fyn. 

Ligeledes ønskes det at kunne ansøge om tilskud til 

medlemsfremmende aktiviteter. 

Peter Kinggaard:  Mener at det er sandsynligt at tilskuddet fortsætter efter 

2010. Det er dog tænkeligt at det bliver under en anden form. 

 

Herefter er regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

 

4. Hold- og Pokalturnering 

 

- Præmier: 

o Fynsserien: 

� 1. Præmie Nr. Aaby Juniorskakklub 1 39,5 points 

� 2. Præmie Frem Skakklub 2  38,0 points 

o Serie 1, Kreds 1 

� 1. Præmie  Odense Skakklub 1  39,0 points 

� 2. Præmie  Læseforeningens Skakklub 3 30,0 points 

o Serie 1, Kreds 2 

� 1. Præmie  Odense Skakklub 2   36,0 points 

� 2. Præmie  Indslev Skakklub 1  31,5 points  
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o Serie 2, Kreds 1 

� 1. Præmie  Faaborg Skakklub 2  14,0 points 

� 2. Præmie  Vejle Allested 1  14,0 points 

• (Indbyrdes opgør 2-2, men Faaborg vandt på bræt 1.) 

o Serie 2, Kreds 2 

� 1. Præmie  Gelsted Skakklub 1  14,0 points 

� 2. Præmie  Korup-Ubberud Skakklub 1 13,5 points 

o Serie 3 

� 1. Præmie  Sydøstfyn Skakklub 4  25,0 points 

� 2. Præmie  Odense Skakklub 3  21,5 points 

 

- Maximister: 

o Svend Pedersen  Faaborg Skakklub 2 Serie 2 – Kreds 1 

o Hans-Jørn Nielsen Sydøstfyn Skakklub 4 Serie 3 

 

Pokalturneringens finale var et mellemværende mellem Sydøstfyn Skakklub og 

Næsby Skaklub. Resultatet blev efter en hårdt fight en sejr til Sydøstfyn på 2½-1½.    

 

KOMMENTARER: 

Jacob Kloch: Middelfart fastslår at de ikke er tilfreds med udarbejdelsen af 

Holdturneringen i 2008/2009.  

Poul Jacobsen: Beklager på FU’s vegne at der blev ændret så sent i 

programmet, men at der var så store indvendinger at 

Chresten Nielsen og Poul Jacobsen vurderede at der var tale 

om en nødvendig rokering. 

Chresten Nielsen: Klubberne opfordres til fremover at overholde evt. deadlines 

ved udarbejdelsen af en holdturnering, således at dem der 

planlægger og lægger et stort stykke arbejde i udarbejdelsen 

ikke kommer i samme situation igen. 
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PAUSEOPLÆG af SVEND NOVRUP 

Idéer til hvordan man skaffer sponsorer og kapital til klubberne. 

(Se Bilag 2) 

 

 

5. Fastsættelse af regler for pokalturneringen 

(Se Bilag 3) 

 

Heinz Furrer:  Ønsker redegjort om der stilles op til pokalturneringen med 

holdopstilling eller styrkeliste? 

Poul Jacobsen: Redegør for at der i pokalturneringen stilles op ved 

indsendelse af styrkeliste, jf. pokalturneringsreglementet som 

findes på følgende hjemmeside: 

http://www.fsu-skak.dk/system/images/pokalreglement.pdf  

Heinz Furrer: Ønsker tilkendegivelse af at man i fremtiden vil udsende en 

spilleplan, med datoer og spillesteder for afviklingen af 

pokalturneringen. 

Poul Jacobsen:  Mener godt at det kan arrangeres med hensyn til finalen, at 

man spiller en bestemt dato og et bestemt sted, som 

offentliggøres i indbydelsen, såfremt man har fundet en til at 

afholde finalearrangementet. Det findes ikke muligt at kunne 

planlægge faste datoer, og spillesteder for de indledende 

runder, da attraktiviteten ved at afholde et sådan stævne 

forsvinder, hvis ikke klubben har et hold med videre.  

Mads Bilde Svendsen:  Ønsker en hurtigere offentliggørelse af nye spilledatoer og 

steder, efter foregående runde er spillet. Dog fremstilles det 

som et mindre problem. 
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Niels Højgaard: Vil, på baggrund af Sydøstfyn Skakklubs forslag, skabe en 

alternativ opbygning af pokalturneringen. For at tilgodese 

det sociale element ind i pokalturneringen. 

 

Det diskuteres hvorvidt der vil blive stillet flere hold til turneringen, ved denne 

opbygning, da det sociale element i turneringen vil blive forstærket. FU tilkendegiver 

at de gerne vil bakke op omkring SØF’s forslag, da det gør planlægningen nemmere. 

 

Sydøstfyns forslag kombineres med Heinz og Christian Furrers forslag om at lave en 

lynturnering sammen med pokalturneringen, for de hold der vil blive slået ud i 1. 

Runde.  

 

Arne Bech Madsen:  Mener at det skaber pladsproblemer, i forhold til at der skulle 

spilles lyn og seriøst samme sted. Mange klubber har ikke 

mulighed for at skille de 2 arrangementer ad, da dem der 

fortsat spiller pokalturnering, gerne vil have mere ro, så 

lynturnering ikke kan finde sted i samme lokale. 

Mads Bilde Svendsen:  Mener det er svært at sælge idéen når man har muligheden 

for at tage hjem efter 1½ time. På den måde vil lyn-

turneringen blive udvandet. 

Niels Erik Nielsen:  Foreslår at hovedkredsmødet nedsætter et udvalg som 

fastsætter regler for turneringen:  

Afstemning:   

o Sydøstfyns forslag om 2 runder pr aften med indskrænket 

betænkningstid, sat til afstemning. 

� Forslaget faldet ved håndsoprækning. 

o Niels erik Nielsens forslag om at nedsætte et udvalg, sat til afstemning. 

� Forslaget vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.  

� Udvalget består af Heinz Furrer, Jørn Moestrup, Kristoffer 

Dyrgaard, Niels Højgaard og Hans Milter Pedersen 
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o Heinz  Furrer og Christian Furrers forslag om seedning af holdene efter 

gennemsnitsrating, sat til afstemning. 

� Forslaget vedtaget enstemmigt ved håndoprækning  

 

6. Indkomne forslag 

(Se Bilag 4.) 

 

o Forretningsudvalgets forslag om vedtægtsændringer, sat til afstemning. 

� Forslag 1 vedtaget enstemmigt. 

� Forslag 2 blev diskuteret. Da der ikke blev afholdt afstemning om 

forslaget, eller fremsat en anden formulering, anses bestyrelsens 

forslag for vedtaget. 

o Assens Skakklubs forslag om serie 1 med 6 spillere: 

 

Lars Petersen: Mener at man skal tage højde for at 6 spillere passer dårligt i 

forhold til bilplads, da det stadig kræver 2 biler. 

 

Poul Jacobsen Mener ikke at der er så mange partier, afgjort uden kamp i 

serie 1, og mener det rykker ved fundamentet for at have en 

stærk fynsserie, hvis man tillader mindre hold i serie 1.    

 

� Ib Juhl trækker forslaget tilbage. 

 

Heinz Furrer og Christian Furrers forslag: 

 

- Forslag 1:  

 

Jens Rasmussen: Henleder opmærksomheden på at det allerede er muligt at 

søge tilskud til det der står i uddybningen. 
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Svend Novrup: Formandens beretning, udbad sig initiativer, og ansøgniger, 

som FU kan støtte, og mener at det er op til klubberne at 

komme med forslag.  

Jacob Kloch: Mener ikke at det skal være et mål i sig selv at nedbringe 

formuen. Ønsker at pålægge FU at skulle udvide støtten til 

alternative aktiviteter, og afsætte en pulje til fx 

medlemsfremmende aktiviteter. 

Jørn Moestrup: Tilslutter sig holdningen om at der er for mange penge i 

kassen, og ønsker at FU skal komme med idéer til at støtte og 

fremme aktiviteterne i hovedkredsen. 

Poul Jacobsen: Det er ikke op til FU at bruge pengene, og drive klubberne. 

FU ønsker at bidrage både organisatorisk og økonomisk til  

arrangementer der opfylder en vis standard, men ønsker ikke 

at drive klubberne.  

Jørn Moestrup: Mener at FU bør komme med lidt hovedidéer til brug af 

pengene. 

Poul Jacobsen: Tilkendegiver at FU er villige til at yde bidrag til forslag fra 

klubberne når det findes relevant. 

Poul Jacobsen: Fremlægger et FU-udarbejdet forslag, om et samarbejde med 

den nye Landstræner, Lars Bo Hansen. Samarbejdet skal 

bestå i at lave en tilbagevendende GM-turnering, hvert år på 

Fyn. Det er muligt at hverve medlemmer ved gennemførelse 

af en tilbagevendende GM-turnering. 

Afstemning:  

o Forslag faldet ved håndsoprækning, men med tilkendegivelse om at 

man ønsker formuen nedbragt ved støtte til flere aktiviteter. 

 

 

 

 

 



Chresten Nielsen 
 Bredgade 43,2 
 5560 Aarup 
 Tlf.: 28 15 12 71 
 sekretaer@fsu-skak.dk 

 

 16  

 

- Forslag 2 

 

Poul Jacobsen: 4. & 5. Hovedkreds er ved at sammentømre et samarbejde, 

som det ser ud nu, og 3. Hk. Vil i påsken forhøre sig om 

indstillingen til forslaget fra de 2 omtalte hovedkredse. 

Konklusion: 

o Forslaget vedtaget, uden afstemning. 

 

- Forslag 3 

 

Heinz Furrer: Mener at der er for dårlige faciliteter i forhold til afviklingen 

af fællesafslutninger.  

 

Konklusion:  

o FU prøver at sikre så gode facilliteter som muligt, men kan ikke 

pålægges at sikre at evt. naboer til skakklubber, ikke larmer den 

pågældende aften. 

 

- Forslag 4 

 

Niels Erik Nielsen: Mener at det er et anliggende mellem klubberne 

Poul Jacobsen: FU har flere gange opfordret klubberne til at tage hensyn til 

hinandens turneringer, og mener at det går rimelig godt for 

tiden.  

Chresten Nielsen: Er villig til at udarbejde en oversigt med indbydelser mv. og 

rundsende dette til klubberne. 

Dette kræver dog at klubberne, for at få noget optaget i denne 

oversigt, indsender deres indbydelse e.l. pr. mail senest 1 

måned før hver nye halvsæson begynder. (Juli og December) 

Konklusionen er at FU tilkendegiver at de vil prøve at koordinere samspillet bedre, 

med opfordring til klubberne om at hjælpe til.  
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7. Fastsættelse af kontingent 

(Se bilag 5.) 

 

o Heinz Furrer og Christian Furrer ønsker kontingentet suspenderet fra 

01-07-2009. 

� Forslaget faldet ved Håndsoprækning 

o FU foreslår uændret kontingent 

� Forslaget vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

 

 

 

8. Valg: 

 

o Formand (Poul Jacobsen modtager genvalg) 

� Genvalgt uden modkandidater 

o FU-Medlem (Kim Skaanning, modtager IKKE genvalg) 

� Ingen Kandidater, FU består derfor herefter kun af 4 personer 

o Suppleant (Arne Bech Madsen, modtager genvalg) 

� Genvalgt uden modkandidater 

o Revisorer (Keld Boysen og Kristen Sørensen, modtager genvalg) 

� Genvalgt uden modkandidater 

o Revisorsuppleant (Niels Justesen, modtager genvalg) 

� Genvalgt uden modkandidater 
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9. Eventuelt 

 

Jens Rasmussen:  Opfordrer alle klubberne bliver bedre til at opdatere 

hjemmesiderne så resultater mv. kommer hurtigere op. 

 

FU beklager at unionens hjemmeside, ikke har været tilstrækkeligt opdateret, 

omkring organisatoriskee forhold, da flere pokalturneringsreglementer var 

tilgængelige på siden, og dermed skabte unødvendig forvirring på hovedkredsmødet. 

 

Peter Kinggaard:  Tilføjer at der er nogle der skal op på arbejde, så tidspresset 

nogle gange kan være for stort til at man kan nå at lægge 

resultater og stillinger op samme dag som de er spillet.  

Peter Grau:  Spørger hvor mange ansøgninger der er indkommet om at 

afholde det individuelle Fynsmesterskab i 2010?  

Poul Jacobsen:  Meddeler at der er indkommet 2 ansøgninger. 

Læseforeningen og Frem har begge ytret ønske om at afholde 

turneringen i år 2010. FU vil snarrest vurdere hvem der skal 

have arrangementet. 

Ib Juhl:  Spørger til den medlemskampagne der var under opsejling 

sidste år.  

Poul Jacobsen:  Beklager at det er gået lidt i stå, da det var meningen at det 

skulle koordineres på et højere niveau, og dette er desværre 

ikke sket i den udstrækning der er tiltænkt. 

Chresten Nielsen:  Tilkendegiver at han har tænkt sig at kandidere til DSU’s FU 

i påsken, hvis muligheden foreligger, og at arbejdet for at få 

vendt medlemsnedgangen vil være et af de områder han 

ønsker at arbejde med. 

Poul Jacobsen: Takker for god ro og orden, og beklager samtidig at FU er en 

anelse underbemandet i kraft af Hans Milter Pedersens 

fravær. Takker ligeledes for en god debat som der nok skal 

komme noget konstruktivt ud af i det kommende år. 
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Chresten Nielsen: Opfordrer endnu en gang klubberne til at tage stilling til de 

forslag der skal behandles på delegeretmødet i Silkeborg i 

påsken. Hvis der ønskes indflydelse er det vigtigt at være 

repræsenteret ved stemmeret, eller fuldmagt på dagen.  

  


