Referat
Møde i FSU’s Forretningsudvalg
10.10.2016
1. Referat godkendt.
2. Siden sidst. – Jens Frederiksen, Nyborg er afgået ved døden. – Middelfart skakklub har fået
ny formand, Leif Kristoffersen. – Henning Nielsen SØF blev nr. 2 ved DM for blinde og
svagtseende. – Svendborg Sæsonstart blev vundet af Thorkild Borup Nielsen med 4,5/5. –
Ove Matras vandt O.S. indledende turnering med 4/5. – Jørgen Kiel er udnævnt til FIDE
arbiter
3-4. Økonomi og medlemstal for FSU og DSU. – Materiale fremlagt af Peter. Ingen særlige
kommentarer til økonomien. – Medlemstallet for FSU er nu 326.
5. Ansøgninger. - Bevilget kr.2.000 til Skakamok i Faaborg.
6. FSU’surneringer. - Der er kun tilmeldt 5 klubber i serie 2. – I serie 1 bliver der to grupper à
6 klubber, det giver 5 partier i gruppespillet plus tre i finale-runden. – Fynsserien som
sædvanlig. – Når turneringen er fastlagt, må eventuelle indvendinger fremsendes omgående
og senest 16. oktober. - Fællesafslutniger for Fynsserien i Nyborg, for serie 1 i Middelfart,
serie 2 er ikke fastlagt, måske O.S. eller Nr.Aaby. – Reglementet for pokalturneringen
ændres, så næstsidste runde bliver i uge 8 i stedet for uge 7. – FM udbydes med 14 dages
varsel.
7. Juniorarbejde. – Jørgen Kiel fremlagde plan for Grand Prix stævne og Fællestræning 12-13.
november på Nyborg Private Realskole. Alle, med eller uden medlemskab, kan deltage, hvis
man maximalt fylder 14 år i sæsonen 2016-17. Den andet Grand Prix stævne afholdes lørdag
den 18.marts – vinderne vil gå videre til et DM stævne. – Mere på hjemmesiden om tid på
dagen, indskud, præmier (mange!) og forplejning. - Tilmelding i DSU’s turneringssystem
eller til Jørgen Kiel , tlf.22 48 56 76 senest 10/11 kl.18.
8. a: Ingen ansøgere til redaktørjob, meddelelser til hjemmesiden sendes til Ken Lentz. – b: .
gave til tidligere redaktør drøftet og vedtaget
9. Skakdommer- og livekursus. – Jakob Frederiksen og Niels H. Sørensen har deltaget i kursus
som live-skak transmittører. – M.h.t.. til dommerkurser forventes indbydelser fra Aarhus og
Aalborg.
10. Kalender for 2016-17. – Intet nyt.
11. Hovedbestyrelsen. – Intet nyt.
12. Næste møde. 12.december kl.18 hos Peter.
13. Eventuelt. Intet specielt.

