
FU	  møde	  25-‐8-‐2015	  hos	  Peter	  Kinggaard.	  
	  
Tilstede:	  Hans	  Milter	  Pedersen,	  Peter	  Kinggaard,	  Ken	  L	  Rasmussen,	  Jørn	  Moestrup	  og	  Jørgen	  Kiel.	  
	  

• Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  9/6-‐2015.	  
Referat	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  

• Konstituering	  og	  forretningsorden	  –	  Lene	  Kuntz	  trækker	  sig.	  
Jørgen	  Kiel	  træder	  ind	  på	  Lene	  Kuntz	  plads	  som	  sekretær,	  da	  Lene	  ønsker	  at	  trække	  sig,	  dette	  vil	  
formanden	  infomere	  om	  på	  FSUs	  hjemmeside	  snarest.	  

• Siden	  sidst	  
Kerteminde	  Skakklub	  er	  desværre	  lukket,	  men	  heldigvis	  har	  de	  fleste	  medlemmer	  meldt	  sig	  ind	  i	  en	  
anden	  klub(Ullerslev).	  
Læseforenings	  skakklubs	  forårsturnering	  er	  afsluttet,	  og	  øverste	  gruppe	  blev	  vundet	  af	  Jesper	  
Knudsen	  fra	  læseforening,	  med	  6	  af	  6	  point	  og	  han	  opnåede	  dermed	  kandidatresultat,	  øvrige	  
resultater	  kan	  ses	  i	  turneringssystemets	  arkiv.	  
Årets	  Lundeborgturnering	  med	  64	  deltager,	  blev	  vundet	  af	  Steffen	  Pedersen	  fra	  Skanderborg	  
sammen	  med	  Claus	  Rossen	  fra	  Viborg	  med	  5	  point	  af	  7	  muglige,	  øvrige	  resultater	  kan	  ses	  i	  
turneringssystemets	  arkiv.	  
Frem	  skakklub	  har	  4	  mandage	  i	  juli	  måned,	  afholdt	  hurtigskak	  på	  Cafe	  biografen,	  med	  ca.	  20	  
deltager	  pr.	  aften,	  resultater	  kan	  ses	  på	  Frems	  Hjemmeside.	  

• Økonomi	  og	  Medlemstal.	  
Økonomi:	  FSU	  har	  fået	  16743	  kr.	  fra	  kulturregion	  syd,	  som	  er	  øremærket	  til	  medlemmer	  under	  25	  
år,	  Og	  det	  ser	  ud	  som	  at	  tilskuddet	  er	  rimeligt	  sikkert	  fra	  til	  2018.	  Ellers	  ser	  regnskabet	  pt	  ud	  som	  
budgetteret.	  	  
Medlemstal:	  Pt	  322	  medlemmer.	  

• Ansøgninger.	  
Frem	  skakklub	  har	  søgt	  500	  kr.	  til	  juniorarbejde,	  som	  de	  har	  fået.	  
Frem	  Skakklub	  har	  fået	  1000	  kr.	  til	  afholdelse	  af	  FM	  i	  hurtigskak	  for	  seniorer,	  som	  skal	  spilles	  12	  
september.	  

• FSUs	  turneringer	  og	  rettelser	  af	  pokalreglement.	  
Pokalreglement:	  Der	  bliver	  ændret	  to	  steder	  hvor	  det	  rent	  sprogligt	  bliver	  mere	  tydeligt,	  derudover	  
bliver	  der	  2	  steder	  sløjfet	  regler	  ang.	  lodtrækning,	  disse	  ændringer,	  vil	  blive	  tydeligt	  mærket	  i	  det	  
nye	  reglement.	  
FSUs	  turneringer:	  Holdturneringen:	  der	  er	  sidste	  tilmelding	  13	  september,	  21	  september	  er	  det	  
sidste	  frist	  for	  indsendelse	  af	  styrkelister.	  Indbydelsen	  vil	  blive	  sendt	  ud	  til	  klubformænd	  og	  
holdlederne	  snarest.	  Sidste	  runde	  i	  Holdturneringen	  vil	  blive	  i	  uge	  11	  pga.	  påsken	  falder	  i	  uge	  12.	  
For	  at	  man	  kan	  nå	  at	  opdatere	  ratingtal	  til	  DM	  i	  påsken	  vil,	  afsluttende	  runde	  blive	  afviklet	  af	  
mandag	  og	  tirsdagsklubber.	  	  

• Juniorarbejde.	  
Det	  er	  planen,	  at	  der	  skal	  holdes	  to	  grandprix	  stævner	  i	  løbet	  af	  sæsonen,	  Nr.	  Aaby	  og	  Frem	  blive	  
spurgt	  om	  de	  vil	  holde	  et	  hver.	  

• Nyt	  fra	  HB	  
Formanden	  for	  DSU(Poul	  Jacobsen)	  havde	  været	  til	  møde	  med	  Dansk	  skole	  skak,	  som	  var	  meget	  
åbne	  for	  at	  der	  skulle	  være,	  et	  meget	  større	  samarbejde	  medlem	  De	  danske	  skakklubber	  og	  Dansk	  
skole	  skak,	  	  så	  man	  kan	  få	  nogle	  af	  de	  mange	  skoleskakspillere	  over	  i	  klubberne,	  som	  er	  en	  af	  
måderne	  at	  stoppe	  tilbagegangen	  i	  medlemstallet	  i	  DSU	  på,	  



• Kalender	  for	  denne	  sæson.	  
Denne	  skulle	  være	  klar	  til	  næste	  møde,	  hvor	  vi	  også	  skulle	  kunne	  melde	  en	  dato	  ud	  til	  Kval.	  Stævne	  
til	  DM	  i	  Pinsen.	  

• Næste	  møde.	  	  
5	  oktober	  hos	  Peter	  Kinggaard.	  

• Evt.	  


