Møde i FSU’s Forretningsudvalg
11.12.2016 i Bellinge
1. Referat godkendt.
2. Siden sidst.
Arne Bech Madsen er blevet valgt til formand i Nørre Aaby
Simon Rosager, der var æresmedlem af SØF, er afgået ved døden.
SkakAmok i Faaborg blev en succes med et fint gennemført arrangement og 25 deltagere
3. Økonomi og medlemstal. Intet specielt, mere om regnskabet på mødet den 1.februar.
Medlemstallet er ca. 320
4. Ingen ansøgninger.
5. FSU’s turneringer.
3.runde i pokalturneringen i FREM 23.1.2017 – semifinalen hos SØF. – Oprykningskamp
om oprykning til Fynsserien i uge 14, lige før Paaske.
6. Juniorturneringen aflyst på grund af manglende tilmeldinger (4). Der manglede opbakning
fra skolen (Nyborg Private Realskole), et nyt forsøg gøres til foråret.
7. Hjemmesiden.
Dan Wulff har arbejdet ihærdigt med sagen – han vil få en erkendtlighed senere.
8. Skakdommer- og live kursus.
Et dommerkursus forventes afholdt i Aarhus til foråret, formentlig i 1. eller 2.weekend i
marts
9. Kalender. – Intet nyt.
10. Nyt fra HB
Om hæderstegn senere. – Der har med succes været afholdt skakturneringer i Aalborg og
Allerød med det overordnede formål at skaffe flere medlemmer. Efter 5000 kontakter på
Face-Book resulterede det i Aalborg i ca. 20 deltagere i turneringen og 7 nye medlemmer. –
I Allerød var tallene 6000 på Face-Book, 14 deltagere i turneringen og 6 nye medlemmer.
Hos eliten råder der en del utilfredshed med HB i øjeblikket, bl.a. på grund af reducerede
tilskud, f.eks. dobbelt- i stedet for enkeltværelser ved turneringer (Olympiaden)
Skakbladet går muligvis ind. En definitiv beslutning er ikke taget, klubrespons på bladet er
meget velkomne. Efter Thorbjørn Rosenlunds afgang redigeres de næste to numre af Lars
Schandorff og Jan Løfberg.
Der er blevet udtrykt ønske om at ændre den bestemmelse, der begrænser antallet af
udlændinge på et hold i Divisionsturneringen til 2.
11. Næste møde i Bellinge onsdag den 1.februar kl.18
11a. Hovedkredsårsmøde i Læseforeningen onsdag den 5.april
12. Eventuelt. Intet specielt.

