
Møde i FSU’s Forretningsudvalg 
23-3-2017 
 

1. Referat godkendt 
2. Siden sidst. – Per Stentebjerg blev DM ved Senior DM i Løgumkloster i gruppen 50-65 
      10 fynboer deltog i Senior DM. – Carsten Sørensen ny formand i Nørre Aaby 
3.  1. kvartalsregskab i 2017 slutter med plus kr. 1.159. – Medlemstallet er ca.330 
4.   Ansøgninger. – Faaborg får 2.500 kr. til juniorarbejde, FSU og DSU deler beløbet.  
      Der er bevilget 1800 kr., som ansøgt, til O.S.s jubilæumsturnering 
5. FSU’s turneringer.- Nr.Aaby vandt pokalfinalen 2,5-1,5 over Frem. – OS 1 og Tårnet 2    

mødes den 3.4 i Odense i en kamp om oprykning til Fynsserien. – Præmierne til nummer 1 
og 2 i de respektive rækker forhøjes til henholdsvis 750 kr.. og 350 kr. – Fynsmesterskabet i 
Lyn afholdes i Frem den 24.juni med en førstepræmie på 1.000 kr. og en andenpræmie på 
500 kr. 

6. Juniorarbejde. – Intet nyt 
7. SkakAmok. – Udvalget er nu nedsat: Hans Milter, Mikael Rask, Michael Linde og Ove 

Matras, møde i nær fremtid. - Fremtidige bidrag fra FSU beregnes individuelt, efter 
arrangementet sendes en kort rapport til udvalget. 

8. Hjemmesiden. – Bidrag også i fremtiden til Ken Lentz. Kort manual fremlægges senere, evt, 
på hovedkredsmødet den 5.april. 

9. Hovedkredsmødet. – Hans medbringer medlemslister og stemmesedler. – Læseforeningen 
sørger for forplejning, der finansieres af FSU. Forretningsudvalget foreslår Niels Henrik 
Sørensen som dirigent. – De 3 indkomne forslag, der ikke støttes af Forretningsudvalget, 
publiceres på hjemmesiden. – Regnskabet gennemgås og budget fremlægges. 

10. Nyt fra HB. – Indstilling af Jens Erik Pederen til DSU’s hædersbevisning er udarbejdet af 
Niels Højgaard og Hans Milter kontakter J.E.P. – Xtracon har anlagt sag mod DSU 
vedrørende antallet af udlændinge på divisionsholdene. – Datoerne for divisionsturneringen 
føres tilbage til det gamle system, hvor ligaen og divisionerne spiller stort set samtidig, 
dermed indskrænkes antallet af weekender, der bruges på holdska.. – Fra sæsonen 2018/19 
vil der kun være en oprykker fra fusionerede 4. og 5.hovedkreds 

11. Næste møde onsdag 10.5 kl.18 hos Peter 
12. Eventuelt. – Intet 

 
 
Efterfølgende bestyrelsesmøde i FSUUSF med gennemgang af beretning og regnskab for 
denne forening. 

 


