
Referat 

FU-møde 10.5.2017 

 

1. Referat godkendt 

2. Konstituering.  – Mikael Rask ungdomsarbejde, Michael V: Nielsen turneringsleder, Jørn 

Moestrup sekretær 

3. Siden sidst. – IM Mads Hansen blev fynsmester 2017. -  Brian Lorentzen vandt Ejby Open. -  

Martin Strandby sejrede for 3. gang i Sydøstfyns forårsturnering 

4. Ingen store nyheder om økonomien. – Der bevilges kr.1500 til FM i lyn og et bidrag til 

pokalstævnet i Svendborg. – Efter fradrag af bidrag til DSU resterer ca.10.000 kroner i 

kvartalet. – Medlemstallet er 328, hvoraf 50 under 25 pr. 9.5, fordelt på Faaborg og Frem 

med et par stykker i andre klubber og 6-7 klubber helt uden medlemmer under 25.  

5. Ansøgninger. – Der bevilges 5.000 til Frem til erhvervelse af Giga-skakspil., det indkøbes af 

formanden og opbevares hos Frem. – Henning Nielsen bevilges 2.500 (OL 

blindeskakturnering) 

6. Ansøgning indsendt til Kulturregion Syd. – Diskussion med Peter om udfyldning af 

rubrikkerne i skemaet – Mikael sender materiale til Peter. 

7. FSU’s turneringer. – Nørre Aaby vandt overraskende pokalfinalen over Frem med 2,5-1,5. –

O.S. vandt oprykningskampen 5-3 over Tårnet 2, og bevarede dermed sin plads i Fynsserien.  

– Ingen kamp om pladserne til Pinsestævnet, i eliterækken, da der kun var to interesserede, 

Frem og L.S. til de to ledige pladser. – Frem og Sydøstfyn vandt Bredderækken. 

8. Juniorarbejdet. – FSU søger at organisere Grand-Prix stævner eventuelt med Skakamok i 

Faaborg og Fyn Skoleskak som samarbejdspartnere. 

9. Skakamok. - Møde afholdes inden sommerferien (Mikael) 

10.  Hjemmeside. – Michael Nielsen har frie hænder til at fjerne gamle indlæg og opdatere 

formandslisten. 

11. Referat af hovedkredsmøde i FSU godkendt 

12. H.B. – Formanden havde været på en 4-timers rejse til påskemødet i Skørping. Man 

bevilgede Svendborg DM i 2018 og 2019, efter at Skørping havde trukket sig. – Skakbladet 

fortsætter med 4 numre om året. – Der blev nedsat et udvalg til behandling af 

elitepolitikken, med bl.a. Schandorff og Tom Petri. Resultatet af udvalgsarbejdet 

fremlægges til august. – Stilling som redaktør af Skakbladet er slået op. – Livlig diskussion 

om medlemstilgang, der kommer mange nye, men de forsvinder ofte hurtigt. – Næste HB-

møde i september 

13. Næste møde hos Peter 16.8 

14. Eventuelt, – Intet specielt. 


