
Møde i FSU’s Forretningsudvalg 

27-2-2019 

Dagsorden 

 

1.Referat  

• Rettet til og vil snarest blive lagt på hjemmesiden. 

2. Siden sidst.  

• FM 2019 startet op med 34 deltager, en gruppe under 1200 i rating starter op 7 

marts. 

•  Veteranmesterskabet i Odense skakklub. Lars Uffe Pedersen fra Odense vandt. 

3.Status Økonomi og medlemmer. 

• Økonomi: Året 2018 gav et underskud på 24591,39 Grundet kurstab og køb af skak 

materialer.  

• Økonomi: Budget bør laves på sidste møde i det løbende kalenderår. 

• Medlemmer: 324. 

4.Ansøgning 

• Ingen. 

• DM-indskud for juniorer betales af FSU 300 kr. 

• Perter Kinggaard vil sammen med Michael Nielsen udfylde og sende en ansøgning 

til Kulturregion Fyn. 

5.FSU’s turneringer. 

• Pokalfinale 11 marts. Sted PT ukendt, måske sammen med Frem open. 

• Holdturneringen kører som planlagt, fællesafslutningerne er bekendtgjort på 

hjemmeside.  

• Hold der melder afbud er ikke i orden, når man melder et hold til, bør man gøre ALT 

for at stille hold, derfor bør der strammes op. 

 

6. Juniorarbejde. 

• Weekenden 23-24 marts vil der bliver afholdt Juniortræning i Bolbro Brugerhus, 

sammen med juniorer fra Sydjysk Hovedkreds.  

• Clara Heiberg blev DM i pigeskak 7/7 skal have 500 kr. til Dansk skaksalg 

7. Hjemmesiden. 

• Formandsadresser er rettet. 

• Kører videre, som hidtil. 

8. Hovedkredsmødet. 

• Ændringer som Michael Nielsen har skal renskrives inden de bliver sendt ud. 

Reglement mangler at blive ændret til 4-6-8 mands hold. 

• Mangler TL J Kiel vil prøve Niels Henrik Cappelen igen.’ 

 

9. Nyt fra HB. 

• Ekstra møde den 3-3-2019 

• Michael Nielsen deltager i stedet for Jørgen Kiel 

 

10. Næste møde. 22 Maj. Kl. 18 hos Peter Kinggaard. 

11. Eventuelt.  

• Initiativpræmie. Odense Skakklub. Mikael Rask vil stykke en skrivelse sammen om hvorfor 

vi vælger netop dem.  



 

Efterfølgende bestyrelsesmøde i FSUUSF med gennemgang af regnskab  

 

• Ingen aktiviteter intet nyt. 

• 14 710 kr. på kontoen. 

• FU har et ønske at opløse foreningen, tages med på generalforsamlingen. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


