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REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 

25. JUNI 2008 

25. juni 2008 kl. 19:00 på Stationsvænget 21,      5260 Odense S 

Til Stede:  

FU: Poul Jacobsen, Benny Brinch, Kim Skaanning, Hans Milter Pedersen, Chresten Nielsen. 

 

1. Godkendelse af referater. 

 

- Referatet fra hovedkredsmødet er lagt på nettet 

o Det forefindes dog ikke til mødet i udskrevet form til underskrivelse, så 

godkendelse af dette udsættes til næste møde. 

 
 

2. Beretning.  

 

- DM i Silkeborg er blevet afviklet med deltagelse af 8 fynboer. 

o Bedste resultater var Mads Hansen, Frem Skakklub, der vandt Basis 5 gr.1 

og Chresten Nielsen, Gelsted Skakklub, som vandt Basis 5 gr. 3 og 

efterfølgende er blevet tildelt Politikkens Skønhedspræmie. 

- Det individuelle Fynsmesterskab er blevet afholdt i Læseforeningens Skakklub med 

Carsten Bank Friis som vinder. 

- Fynsmesterskaberne i Lynskak gjorde lørdag d. 14. juni Carsten Bank Friis til 

dobbelt Fynsmester, da han ligeledes vandt denne turnering. 

- DSU’s Pokalturnering på Hotel Nyborg Strand er afviklet på god vis jf. senere pkt. 

på dagsordenen. 

- Faaborg Skakklub har skiftet formand. Ny formand er Dennis Vejlstrup. 

- Middelfart Skakklub har skiftet formand. Ny formand er Jacob Kloch 

- Odense Skakklub har skiftet formand. Ny formand er Lars Petersen. 

- Kerteminde Skakklub har fået tilgang af 10 medlemmer fra Hindsholm-området og 

ønsker i næste sæson at spille hjemmekampe for disse medlemmer der hvis det er 

muligt. 

- DM for Juniorer er afviklet med fynsk deltagelse.  

o Mads Hansen og Tobias Rostgaard, Frem Skakklub, blev nr. 2-5 i U16 

klassen mens unge Alexander Le Besq blev 2’er i U8 Klassen.  

- Der er blevet sat dato på Læseforeningens Skakklubs afvikling af DM i Hurtigskak 

som afvikles d. 11. oktober 2008.  
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3. Regnskab v/ kassereren.  

 

- Vi har modtaget 2803 kr. i foreningsstøtte fra Sparekassen Faaborg. 

- Der er bevilget propagandastøtte til FM i Lynskak på 1600 kr. 

- Rudkøbing Skakklub har ikke indbetalt kontingent og efter advarsler meldes 

klubbens medlemmer ud pr. 30. juni 2008, hvis ikke der er betalt pr. denne dato. 

- Restanceklubberne for sidste kvartal var Søndersø, Indslev, Sydøstfyn og 

Kerteminde og disse mindes om betalingen er forfaldet. 

- Regnskabet for FSU holder sig pænt til budgettet. 

 
 

4. Ansøgninger 

 

- Ingen indkomne ansøgninger. 

 
 

5. DSU’s Pokalturnering 

 

- Pokalstævnet forløb godt som forventet og forventes gentaget næste år med 

samme succes. 

- Klubber som mister materiale i forbindelse med stævnet forsøges godtgjort for 

deres tab. 

 

6. FSU’s turneringer 

 

Pokalturneringen 

- Finalen mellem Odense Seminarium og Læseforeningen blev afviklet med Odense 

Seminarium som vindere. 

- Pokalturneringen blev i år afviklet uden afbud hvilket tyder på at regelændringen 

vedrørende brug af reserver har hjulpet efter hensigten. 

 

Holdturneringen 

- Det blev diskuteret allerede nu at finde uger for afvikling af næste års 

holdturnering så klubberne kunne tage højde for den i deres planlægning. 

 

FM i Lynskak 

- Afviklet foran Brandts Klædefabrik med Carsten Bank Friis som vinder. 

- FU har endnu ikke hørt negativ omtale af tidspunktet for afviklingen hvilket 

indikerer at det godt kan placeres på denne tid af året. 

 

Individuelt FM 

- Afviklet i Læseforeningen som én stor Schweizerturnering uden den store kritik 

- Der diskuteres at lægge en ansøgningsdato ind for de klubber som ønsker at 

afvikle turneringen. 

o Det besluttes indtil videre at klubber som ønsker at afvikle turneringen 

melder sig på banen som mulig arrangør i god tid inden hovedkredsmødet 

året før. 
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Kval til DSU’s Pokalturnering 

- Fremover ønskes kvalifikationsstævnet gerne afholdt i god tid (februar/marts) 

inden finalestævnet og klubber som ønsker at afholde stævnet opfordres til at sige 

til i god tid. 

 

 

 

7. Idéer fra hovedkredsmødet. 

 

- Der diskuteres en masse input fra hovedkredsmødet og konklusionen af 

diskussionen blev: 

Holdturnering: 

o Da der blev udtrykt utilfredshed med for store styrkeforskelle i Serie 2, 

forsøges der fremover med både serie 2 og serie 3 for 4-mands hold. 

o Serie 2 og serie 3 vil være tilmeldingsrækker, hvilket medfører at der ikke 

vil være op- og nedrykning mellem de to serier. 

o Holdturneringslederen og FU vil hjælpe til at skelne mellem hvilke hold der 

retfærdigvis kan placeres i hvilke serier. 

o Hans Milter Pedersen udarbejder en indbydelse, som offentliggøres snarest 

så holdene kan tænke over hvor de ønsker deres hold placeret. 

Fynsmesterskab for Seniorer: 

- FU vil opfordre Jørn Moestrup og andre interesserede til at arrangere første års 

udgave af FM for Seniorer og FSU vil gerne støtte op om arrangementet.  

- FSU mener at turneringen skal placeres i dagtimerne, så også ældre der nødig 

færdes ude om aftenen kan finde turneringen interessant. 

Stævner med ”Ratingmax” blev foreløbig henvist til at skulle udvikles på klubinitiativ, 

men FU støtter naturligvis gerne op om diverse initiativer på området. 

 

8. Juniorområdet 

 

- JET har afviklet en ELITE-træning med Christian Kyndel Pedersen og Allan Stig 

Rasmussen som undervisere. Begge har leveret fremragende undervisning, men 

det har desværre knebet en anelse med opbakningen fra de potentielle elever. 

- Da eliten blandt juniorerne 3. Hk. på grund af alder og fraflytning er væsentligt 

reduceret, bl.a. skal Mads Hansen og Tobias Rostgaard fortsætte skolegangen på 

Tjele Efterskole, vil der det kommende år blive satset lidt mere på træningen af de 

unge breddespillere. 

- Efter DSU’s juniormøde i påsken er der kommet mere struktur på juniorarbejdet i 

DSU og arbejdet går efter planen. 

 

9. HB-Orientering 

 

- Der er foretaget en ændring i juniorinstruktørordningen. 

- FU i DSU er ændret med ny Kasserer og IT ansvarlig 
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- Nedlæggelse af Skakbladet for at bruge de sparede penge til oprettelse af et 

Sekretariat diskuteres i øjeblikket på DSU's debatforum. 3. Hk. kan ikke støtte 

disse idéer, vi mener Skakbladet fungerer som et godt sammenholdsskabende 

element i Dansk Skak Union. 

- Skakserveren er efter lanceringen ikke helt kommet i de omdrejninger der var 

formålet og det diskuteres hvorfor. 

o Der diskuteres ligeledes hvad der skal gøres hvis serveren ikke får den 

ønskede effekt inden for en overkommelig periode. FU står ved vort 

medansvar for etableringen, men ønsker ikke for enhver pris at opretholde 

serveren hvis ikke den får den ønskede effekt. 

 

10. Medlemskampagne 

 

- Chresten oplyser at der forsøges gennemført et arrangement på Gelsted Marked til 

august 

- Andre arrangementer efterlyses for at medlemskampagnen kan få effekt. 

 

 

11. Evt. 

 

- Det diskuteres at spørge Hjerteforeningen om et evt. samarbejde omkring FM for 

Seniorer for derigennem at få oplyst lidt om farerne ved ”stillesiddende sport” og 

samtidig i og omkring fordelene ved at få sig rørt lidt engang i mellem.  

- Nyborg Skakklub fejrer til efteråret 75 års jubilæum som markeres med afholdelse 

af et hurtigskakstævne. 

- FU er blevet spurgt om der fra vor hjemmeside kan etableres et link til og en 

omtale af ”Mille fra Dalum” – Borvils velkendte projekt. FU er enige i at projektet 

er en væsentlig del af især Fynske skakspilleres kulturarv, og vi medvirker 

naturligvis gerne til at sikre fremtidige skakspilleres kendskab hertil, ved at 

etablere de ønskede henvisninger og omtaler. 

 

 

12. Næste Møde 

 

- Næste møde afholdes indtil videre onsdag d. 17. september 2008 kl. 19:00 
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FORRETNINGSUDVALGET. 

 

 

 

 


