Møde i Fyns Skakunions forretningsudvalg
Tirsdag 15.august 2017 hos Peter Kinggaard
Dagsorden godkendt
1. Referat godkendt Michael Nielsen lægger det op på hjemmesiden.
2. Siden sidst.
FM i lynskak blev afholdt af Frem og vundet af Mads Hansen 32 deltager. – Lundeborg
blev vundet af Mads Boe og Jonas Bjerre på deling 82 deltager. Pokalstævne i Pinsen på
Hotel Svendborg 10 fynske hold deltog, Sydøstfyn 1 i brede rækken og Frem i
juniorrækken blev begge nr. 2
3. Økonomi og medlemstal.
Medlemstallet er nu ca. 325, – Regnskabet viser et
Overskud på 12 000 kr. når sidste kvartal medregnes.
4. Ansøgninger. Ingen modtaget.
5. FSU’s turneringer.
Pokalturneringen starter uge 45 Spillested pt. ukendt. Holdturneringen som sædvanlig i
ugerne 43/46/49 og 3/6/9/12. – Michael Nielsen sender indbydelse til Pokalturneringen og
holdturneringen ud til klubberne – Fu deltager i pokalturneringen.
Holdturneringen i Fynserien, her skal Faaborg møde Taarnet 2 om den ledige plads i
Fynserien.
6. Juniorarbejde/skakamok
Mikael Rask vil indkalde til møde i skakamok-udvalget hurtigst muligt, håber at kan få skak
i uge 42 på 4 biblioteker rundt på Fyn
.
7. Hjemmeside.
Fortsætter som hidtil hvor Michael Nielsen kan redigere i folks opslag,
FU vil undersøge om der er behov for at afholde et sparingsmøde, med klubbernes
redaktør/formand, hvor vi kan snakke om hjemmesider og opslag, evt med en konsulent
tilstede.
8. FSU støtte ordning/regler.
 Medlemsfremende aktiviteter.
 Til Junior turneringer/aktiviteter/træning.
 Større turneringer på Fyn.
 Spændende og anderledes skaklige aktiviteter.

9. Nyt fra HB.
Ny skaksalgsdirektør fra 1-8-2017 er Mikael Rask.
Divisionsprogrammet er lavet færdig, Frem 2 er rykket op i 2 division efter Philidor har
trukket sig.
10. Kalender for 2016-17

FSUs kvalifikationsstævne til DSUs pokalturnering afholdes i år den 8/4 2018. Finalen
afholdes pinsedag 2018 - gerne i Svendborg.
Hovedkredsmøde er desværre nødt til at blive efter påske, da DM starter samme uge som,
holdturneringen slutter.
12. Næste møde
11-10-2017 hos Peter Kinggaard
13. Eventuelt
Intet

