Møde i Fyns Skakunions forretningsudvalg
Tirsdag 13.august 2016 hos Peter Kinggaard

Dagsorden godkendt
1. Referat godkendt med rettelser: Under punkt 5 tilføjes efter ordet ejendom ”, hvis klubben
lukker” (om materialebevilling til Fåborg Skakklub); under punkt 7 erstattes Kris med J.
Kiel og under punkt 11 rettes Lars Bo Hansen til Lars Bech Hansen.
2. Siden sidst.
FM i lynskak blev afholdt af Frem og vundet af Kristoffer Dyrgaard. – Lundeborg blev
vundet af Bjarne Light, nu Bov Skakklub.
3. Økonomi og medlemstal.
Medlemstallet er nu ca. 325, det er faldet med en halv snes stykker. – Regnskabet viser et
lille underskud på ca. 4.500, når sidste kvartal medregnes.
4. Ansøgninger.
Midtfyn godkendt med 2.500, Nr. Aabys juniorlyn blev aflyst og Frem har til OM fået 6.000
(sidste år 4.500, søgt 7.000)
5. FSU’s turneringer.
Pokalturneringen starter 7.11 i Nyborg. - 2.runde i Nr. Aaby eller Odense (eventuelt
Ejby). Holdturneringen som sædvanlig i ugerne 43/46/49 og 3/6/9/12. – Ken sender
indbydelse til Pokalturneringen – FS deltager, som vi plejer, i arrangementet af DSU’s
pokalturnering.
6. Juniorarbejde.
To grandprix-stævner aftalt med Hovedbestyrelsen. Det første måske 12-13/11 i Nyborg
(Nyborg Private Realskole), det andet samme sted, hvis succes, ellers i Odense, eventuelt
18-19 marts. – Betænkningstid 15 minutter per spiller, symbolsk bidrag for deltagelse.
7. Hjemmeside.
Fortsætter stort set som hidtil. Ken laver en lille manual, som Jørgen Kiel afprøver. - På
hjemmesiden rettes Kiel til junior, JM til sekretær
8. Jobopslag
Formanden formulerer et opslag efter DSU’s model. – Folk opfordres på hjemmesiden til at
søge
9. Skakdommer- og Live- kursus
Poul Jacobsen og Kristoffer Dyrgaard planlægger kursus i tre etaper, 1. og 3.gang hos Frem;
2. gang selvstudium.
Live-kursus måske i Aarhus i en weekend, dernæst eventuelt anden gang i Odense. FSU
betaler gebyr, transport og eventuelt overnatning i Aarhus

10. Kalender for 2016-17
FSUs kvalifikationsstævne til DSUs pokalturnering afholdes i år den 2/4 2017. Finalen
afholdes pinsedag 2017 - gerne i Svendborg som sidst.
11. Nyt fra HB.
Møde på Park Hotel i Middelfart. – Divisionsturneringen godkendt. – Medlemskampagnen
på facebook har givet resultater, der kommer en rapport om forløbet. – Diskussion om
landsholdet til EM. - Der er bevilget penge til de 4 bedste juniorer, bl.a. Martin Percivaldi og
Jonas Bjerre. – Desuden en 1-årig bevilling til en GM som juniortræner.
12. Næste møde
10.oktober hos Peter
13. Eventuelt
Intet specielt.

