
FU	  møde	  5-‐10-‐2015	  hos	  Peter	  Kinggaard.	  
	  
Tilstede:	  Hans	  Milter	  Pedersen,	  Peter	  Kinggaard,	  Ken	  L	  Rasmussen,	  Jørn	  Moestrup	  og	  Jørgen	  Kiel.	  
	  

• Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  25-‐8-‐2015.	  
Referat	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  

• Siden	  sidst:	  
Måske	  ny	  klub	  på	  vej	  i	  Odense	  Nordvest,	  Hans	  Milter	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  en	  person,	  som	  påstår	  
at	  have	  fået	  lov	  til	  at	  spille	  i	  nogle	  lokaler,	  der	  ejes	  af	  Odense	  Kommune,	  og	  som	  ville	  vide	  hvad	  der	  
kræves	  for	  at	  blive	  medlem	  af	  FSU	  og	  DSU.	  FU	  venter	  i	  spænding	  og	  ser	  hvad	  der	  sker.	  
FM	  i	  hurtigskak:	  Blev	  afholdt	  med	  kun	  6	  deltager,	  vinder	  Ib	  Lynæs	  Taarnet.	  	  
Taarnet	  sæsonstart:	  Med	  18	  deltagere,	  blev	  vundet	  af	  Per	  Sørensen	  Sydøstfyn.	  
DM	  i	  hurtigskak:	  Kristoffer	  Dyrgaard	  Frem	  blev	  en	  flot	  nr.	  3	  

• Økonomi	  og	  Medlemstal:	  
Økonomi:	  Alle	  klubber	  har	  betalt	  for	  3	  kvartal,	  to	  klubber	  skulle	  dog	  rykkes.	  
Penge	  fra	  Kulturregion	  Fyn	  16743	  kr.	  er	  gået	  ind.	  
Medlemmer:	  330	  en	  lille	  fremgang.	  
Henning	  Meldgaard	  fra	  Nr.	  Aaby	  Junior	  er	  gået	  bort.	  

• Ansøgninger:	  
Faaborg	  har	  søgt	  om	  2000	  kr.	  til	  ”SKAKAMOK”	  på	  Faaborg	  bibliotek	  i	  efterårsferien,	  hvor	  man	  har	  
skak	  mandag	  til	  fredag	  fra	  kl.	  13	  -‐17.	  FU	  er	  enige	  om	  at	  støtte	  med	  de	  2000	  kr.	  

• FSUs	  turneringer:	  
Holdturneringen:	  Er	  klar	  med	  8	  hold	  i	  fynserien,	  10	  hold	  i	  Serie	  1	  og	  10	  hold	  i	  Serie	  2,	  som	  betyder	  9	  
runder	  i	  serie	  1	  og	  serie	  2,	  de	  to	  ekstra	  runder	  vil	  blive	  spillet	  i	  uge	  47	  og	  uge	  5.	  
Afslutning:	  Fynserien	  hos	  Læseforeningen,	  serie	  1	  hos	  Odense	  Skakklub	  og	  serie	  2	  hos	  Frem.	  
Pokal	  turnering:	  Kun	  få	  tilmeldte	  pt.	  	  
Juniorarbejde:	  Intet	  nyt.	  

• Nyt	  fra	  HB:	  Der	  blev	  drøftet	  en	  del	  på	  sidste	  HB	  møde	  om	  at	  støtte	  bredden	  mere,	  og	  ikke	  kun	  
eliten,	  måske	  en	  støtte	  som	  Odensemesterskabet	  kunne	  nyde	  godt	  af.	  

• Kalender	  for	  denne	  sæson:	  Generalforsamling	  bliver	  tirsdag	  den	  22	  marts	  2016	  på	  Hotel	  Svendborg,	  
hvor	  der	  på	  det	  tidspunkt	  afholdes	  DM.	  
Kvalstævne	  til	  DM	  i	  pinsen:	  	  10	  april	  hos	  læseforeningen.	  
Holdturneringen:	  uge	  43,46,47(ikke	  Fynserien)	  og	  49	  i	  2015	  og	  uge	  3,5(ikke	  Fynserien),6,9	  og	  11	  i	  
2016	  

• Næste	  møde.	  	  
9-‐12-‐2015	  hos	  Peter	  Kinggaard.	  

• Evt.	  
	  


