FU møde 2-3-2016 hos Peter Kinggaard.
Tilstede: Hans Milter Pedersen, Peter Kinggaard, Ken L Rasmussen, Jørn Moestrup og Jørgen Kiel.
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Godkendelse af referat fra sidste møde 9/12-2015.
Referat godkendt uden bemærkninger.
Siden sidst.
FM er i gang med 56 deltager.
Senior DM afsluttet. Per stentebjerg Frem, blev nr. 2
Frem julecup afsluttet med 64 deltager. Vinder blev Mads Hansen Skanderborg.
Jørgen Kiel deltog i FA dommerkursus i Stockholm.
Økonomi og Medlemstal.
Økonomi: 2015 gav et overskud på 2349,75 kr.
Medlemstal: Pt 340 medlemmer.
Ansøgninger.
Ingen ansøgninger modtaget.
FSUs turneringer.
Holdturneringen mangler en runde, som spilles uge 11.
Kamp om ekstra oprykningsplads til Fynserien, nr. 7 i fynserien mod nr. 2 i serie 1, skal spilles i uge
15, nr. 7 i fynserien har hjemmebane.
Det er dog muligt, at flytte kampen hvis der er enighed om det.
Præmier i Holdturneringen nr. 1 500 kr. nr. 2 250 kr. til dansk skaksalg.
Pokalfinale 8 marts hos Nr. Aaby, vinder får vandrepokal for et år og 4x2 flasker vin.
Evt. Live hvis det er muligt at finde folk til dette.
FM Lyn mesterskab mangler arrangør, FU spørg Frem skakklub.
Juniorarbejde.
Tjele sommerlejr hvor 10 fynske junior spillere har meldt sig til, prisen er 1600.
FSU støtter med 500 kr. pr. junior spiller.
Jørgen Kiel vil prøve at få mindst et granprix stævne afholdt inden 21 maj.
Finalestævne er 21 Maj, hos Middelfart skakklub.
Skakdommerkursus.
FSU i samarbejde Sydøstfyn/Taarnet afholder Opfriskningskursus 9 marts, gratis at deltage.
Underviser vil være IA Poul Jakobsen.
Hjemmeside og informationsformidling.
Niels Erik Nielsen har valgt at stoppe 1 juli 2016, derefter står FSU uden redaktør og
nyhedsformidler til hjemmesiden.
FU vil søge efter ny på Hjemmesiden.
Hjemmeside. FSU har mulighed for at få en ny, samme som 6 hovedkreds har. Det vil koste FSU 10
000 kr.
En mulighed var også at bygge en helt ny op fra bunden, pris ukendt.
FU afventer med at tage stilling, til efter hovedkreds møde 1 april.
Nyt fra HB
Rating bundgrænse ændres fra 1000 til 500.
Man kan ikke blive sat til mindre end 800.
Koefficienten bliver 60 mellem 500 – 1000.
Datoer til Div. 2016/2017 er fastlagt.
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Oplæg fra tænketank om at ansætte en sekretær blev kasseret.
Regnskab på underskud 165000, hvor 60000 er tab på værdipapirer.
Der vil blive stillet forslag om kontingent stigning til delegeretmøde i påsken.
Hæderstegn og initiativpriser
Hæderstegn tilfalder Kristoffer Dyrgaard Frem og Initiativpris tilfalder Fåborg skakklub.
Begrundelser vil kunne ses på FSU hjemmeside, efter tildelingen af priserne.
Hovedkredsmøde.
Afholdes 1 april hos læseforeningen som vil stå for indkøb af øl, vand, kaffe og brød.
Peter Kinggard og Jørgen Kiel er på valg, begge genopstiller.
Start kl. 19 00.
Næste møde.
11 maj kl 18 hos Peter Kinggaard.
Evt.

