Referat
FU-møde 10.5.2016 hos Peter Kinggaard
Til stede: Hans Milter Pedersen, Jørgen Kiel, Ken L. Rasmussen, Peder Kinggaard & Jørn
Moestrup
Tilføjelse til dagsordenen: ansøgning fra Fåborg
1.Referater godkendt af FU-møde og hovedkredsmøde
2. Konstituering. Nyt: Jørgen Kiel: ungdomsarbejdet. Jørn Moestrup: sekretær. Øvrige poster
uændret.
FSUUSF: intet nyt
Ken tilpasser konstitueringen på FSUs hjemmeside
3. Siden sidst.
Kristoffer Dyrgaard ny Fynsmester. – Odense Skakklubs forårsturnering vundet af Knud
Rasmussen, Nørre Aaby af Martin Jørgensen – Stor fynsk deltagelse i DM i Påsken, ca.50. –
Faaborg har fået ny formand; Mikael Rask,
Holdskak: Tårnet rykker ned fra 2.division og erstattes af Læseforeningen 2
4.Økonomi og medlemstal.
Medlemstallet er nu 334, økonomien ser ud som forventelig, intet nyt.
5. Ansøgninger
Fåborg Skakklubs medlemstal er steget fra 20 til 30. Der bevilges 5.000 kr. til materialeindkøb, som
bliver FSU’s ejendom, såfremt klubben lukker - Fåborg kontakter Midtfyn med henblik på bevilling
af samme karakter.
6. FSU’s turneringer
Betænkningstiden, §12, stk.3: Fynsserien; 90 minutter til 40 træk plus en halv time til resten og 30
sekunder per træk fra træk 1; Serie 1: 90 minutter plus 30 sekunder per træk; Serie 2: 60 minutter til
hele partiet plus 30 sekunder per træk
Kontakt med André Møller, Frem om FSU-Lynmesterskab – skal afvikles inden sommerferien og
eventuelt i Frem. Lundeborg-turneringen vil finde sted den 6.august.
Pokalskak: Det præciseres, at pokalen fra denne turnering er evigt vandrende.
7. Juniorarbejde.
Der er planer om to træningsseancer med Kris Klausen i samarbejde med Jørgen Kiel, eventuelt
kombineret med Grand Prix., muligt samarbejde med Sydjysk Hovedkreds. Skoleskakspillere uden
klubmedlemsskab kan deltage. – Hjemmesiden skal rettes til.
8. Skakdommerkursus.
Jes Danielsen vil gerne have et nyt kursus og arbejder på at finde de krævede 4 deltagere. Aage
Olsen kan eventuelt fungerer som leder igen, men andre er mulige. Kursus først i næste sæson,
eventuelt i samarbejde med andre hovedkredse.

9. Hjemmeside og informationsformidling.
Niels Erik stopper, og formanden udarbejder forslag til opslag om ny medarbejder. – Ken: kommer
der ingen anvendelige ansøgninger, må klubberne indsende meddelelser. - Eventuel FSU-reception
for Niels Erik. i forbindelse med Odensemesterskabet. – Hjemmesiden er stort set i orden, men
forbedringer kan indføres, såfremt det ønskes, eventuelt med bistand udefra.
Ken undersøger muligheder for dette.
10. Opfølgning på hovedkredsmøde.
Der kunne eventuelt indkøbes ekstra Live-brædter, 9 velfungerende haves. Måske skal der organiseres et kursus i betjeningen af dem. – De nye betænkningstider i fynske turneringer – skitseret
ovenfor – som konsekvens af HK-mødet.
11. Nyt fra HB.
Lars-Henrik Bech Hansen vil blive udnævnt til æresmedlem, én hovedkreds stemte imod. – Debat
om divisionsturneringen. - Den 2. division, der interesserer Fyn, vil få følgende deltagere: K 41 2
(er i mellemtiden blevet Nørrebro), Køge, Holbæk, Præstø og fire fynske klubber: SØ-Fyn, LF 1 og
2, og Frem 2. – Frem 1 placeres i Vestkredsen af 1.division. – Fremtidige møder på Park Hotel i
Middelfart, Alle HK-formænd er blevet genvalgt.
12. Næste møde.
Mandag den 22 august hos Peter
13. Eventuelt.
Peter: Der bør komme regnskab fra DM

