
Referat af Hovedkredsmødet i 3. HK, den 1. april 2011 i Bolbro Brugerhus, Odense. 
 
Til stede med stemmeret: Assens, Frem, Gelsted, Indslev, Læseforeningen, Middelfart, Nørre Åby Junior, 
Nyborg, Næsby/Søndersø, Odense, Sydøstfyn, Tårnspringeren – I alt 315 stemmer + 3*5 til FU – I alt 330 
stemmer. 
Til stede uden stemmeret: Tårnet 
 
Pkt. 0 
Formanden byder velkommen, og starter med at mindes de FSU-medlemmer, der er døde siden sidste 
hovedkredsmøde: 
Otto Nielsen, Assens 
Poul Jørgensen, Indslev 
Petur Bjønson, Søndersø 
Kaj Christiansen, Indslev 
Erwin Jensen, Nyborg 
Og – lidt udenfor nummer – GM Bent Larsen 
 
Pkt. 1 
Valg af dirigent + 2 stemmetælle:  
Jan Kaas Pedersen vælges som dirigent og stemmetællere: Benny Sørensen & Ib Juhl 
Dirigenten starter med at konstatere hovedkredsmødets lovlighed og oplæse dagsordenen. 
 
Pkt. 2 
Forretningsudvalgets beretning 
Poul Jacobsen (PJ) gennemgik hovedkredsens resultater og politik siden hovedkredsmødet 2010 
 
Beretningen omhandlede bl.a. flg. Hovedområder: 
 De fynske holds præstationer i divisionsturneringen 
 Vigtigste øvrige resultater siden sidste hovedkredsmøde 
 Chresten Nielsen valgt ind i DSUs forretningsudvalg 
 DSUs pokalfinale flyttes fra Nyborg til Odense 
 DM 2011 spilles i Odense 
 Læseforeningen har afholdt senior DM 
 Ungdomsarbejdet 
 Økonomi 
 Køb af 8 livebrætter 
 Fynsmesterskabet 2011 spilles på Scandic Odense 
 Initiativpris til Sydøstfyn – for at huske bredden, samtidig med man styrker eliten 
 Hæderstegn til Peter Kinggaard, for at mangeårigt virke som ildsjæl i det fynske skakliv. 
 Vejle/Allested Skakklub lukker 
 Ny klub under opsejling i Årslev 
 Ejby Skakklub stiftes af medlemmer af Indslev og Gelsted skakklubber 

Beretningen vedtaget ved håndsoprækning 
 
Pkt. 3 
Regnskab og budget 
Hovedtal for regnskab og budget blev gennemgået i hovedtal ved Benny Brinch (BB) 
Enkelte kommentarer fra salen med hensyn til budgetteringen. 
Regnskabet vedtaget ved håndsoprækning. 
 
Pkt. 4 
Holdturnering og debat: 
Hans Milter Pedersen (HMP) gennemgik holdturneringens resultater – her skal nævnes. 
 
FSUs holdturnering er færdigspillet. Resultaterne er godkendt fra turneringslederens side. Ingen spiller har 
spillet over 9 kampe og ingen spiller scorede max-point i den forløbne sæson. 
Rating har fundet sted, og vil fremgå af opgørelse fra DSU pr. 1. april 2011. 
 



De vigtigste resultater er som følger: 

Fynsserien: Nr. 1: Frem II, der hermed er berettiget til at spille i 2. Division i den kommende sæson. Nr. 2: 
Frem III - nr 8 og nedrykning til serie 1: Fåborg I 
Serie 1 kreds 1: Nr. 1: Odense I, der hermed er berettiget til at spille i Fynsserien i den kommende 
sæson. Nr. 2: Tårnet II - ingen nedrykning, da der kun var 7 hold i rækken. 
Serie 1 kreds 2: Nr. 1: Næsby/Søndersø, der hermed er berettiget til at spille i Fynsserien i den 
kommende sæson. Nr. 2: Middelfart - ingen nedrykning, da der kun var 7. hold i rækken. 
Serie 2: Nr. 1: Ullerslev I, der hermed er berettiget til at spille i Serie 1 i den kommende sæson. Nr. 2: 
Vejle/Allested, der hermed er berettiget til at spille i serie 1 i den kommende sæson. 
Serie 3: Nr. 1: Nr. Aaby Junior III, der hermed er berettiget til at spille i serie 2 i den kommende sæson, 
Nr. 2: Frem V. 

Desværre blev 4 kampe ikke spillet (1 i serie 2 og 3 i serie 3) – der var begrundelser hver gang. En af 
begrundelserne var – der er langt for et børnehold fra Vestfyn at skulle til Sydøstfyn en hverdags aften – 
det er ulempen ved at serie 2 og 3 er inddelt efter styrke – skal dette ændres? 

HMP benyttede samtidig lejligheden til at takke spillere og klubber for en god sæson. 

I forbindelse med holdturneringen blev 9-kampsreglen diskuteret. Med et flertal på 221 mod 96 blev det 
besluttet, at der i den kommende sæson skal spilles med en 10-kamps-regel i stedet for en 9-kamps-regel 
– regelændringen skal så evalueres på hovedkredsmødet 2012.   
Dvs. alle spillere må i den kommende sæson spille 10 kampe i stedet for kun 9 kampe.  

Pkt. 5  
Pokalturnering – resultater og debat. 
28 deltagende hold – i år ingen sidste øjebliks afbud – turneringen er gennemført 100 % efter reglerne. 
I år med sponsor, som har betydet præmier undervejs (10 flasker vin) og gratis kaffe ved alle arrangementer. 
Desværre bød ingen ind på finale arrangementet, så det blev også spillet som beskrevet i reglerne, med 
finalesejr til Trekanten over SØF 
 
Pkt. 6 

a. Forslag fra Jess Nykjær (JN) om pokalturneringsreglementet: 
Ingen hold kan møde hold fra egen klub i de første 2 runder. 
Dette forslag gav en længere debat, hvorunder JN ændrede forslaget til kun at gælde 1 runde. 
Herefter gik forslaget til afstemning, med flg. resultat: Ja: 101 – Nej 204 – dvs. der spilles efter 
samme regler i næste års pokalturnering som i dette års turnering. 

b. Forslag fra FU om Holdturneringsreglementet ændres således, alle steder der er nævnt ”5-mands-
hold” ændres dette til ”4-mands-hold”. 
Vedtaget uden debat – dette betyder, at reglementet er i overensstemmelse med den måde 
holdturneringen afvikles. 

 
Pkt. 7 
Kontingent fastsættelse. 
FU foreslår uændret kontingent - vedtaget 
 
Pkt. 8 
Valg efter Lovene 

1) Formand, Poul Jacobsen - genvalgt 
2) Jess Nykjær - genvalgt 
3) Morten Kingo Jensen, Tårnspringeren - nyvalgt (valgt for 1 år) 
4) Suppleant Jacob Kloch - genvalgt 
5) Revisor, Erling Pedersen - genvalgt 
6) Revisor Kristen Sørensen - genvalgt 
7) Revisor Suppleant Niels Justesen – genvalgt 

 
Pkt. 9 



Eventuelt 
Ib Juhl, Assens foreslår vedtægterne §4 ændres, så den kommer i overensstemmelse med virkeligheden. 
Peter Grau, Læseforeningen spørger efter, hvem der skal arrangere FM 2012 
Jess Nykjær redegør em FSUs ungdomsarbejde 
Poul Jacobsen, FU appelerer efter mere frivillig hjælp i forbindelse med DM (dommere og indtastere) 
 
Derefter lukkes mødet, og der udbringes en leve for 3. hovedkreds. 
 

Nyborg, den 26. april, Hans Milter Pedersen 


