Referat
Møde i Fyns Skakunions Forretningsudvalg
13-12-2017 i Bellinge.
1. Referat. - Godkendt.
2. Siden sidst. - Intet nyt.
3. Økonomi og medlemstal. - Medlemstal: 323-24. - Der regnes med et årsoverskud på ikke under
20.000.
4. Ansøgninger. – Der bevilges 1.000 kr. til Alexander Lebesque og til Albert Møller, 10.000 kr. til
DM, og indskuddet til denne turnering betales for juniorer.
5. FSU’s turneringer. – Der afholdes slutspil i serie 1. – Pokalturneringen afvikles som planlagt. Der
er kvartfinale mandag den 22 januar. – FM afvikles i Læseforeningen på torsdage fra 4.1 til 5.4.
6. Juniorer. – Møde hos Michael. - Idekatalog til afholdelse af arrangementer i samanbejde med
Bibliotekerne. – FU prøver at finde en ansvarlig for juniorarbeldet udenfor Forretningsudvalget.Michael skriver til Nørre Aaby, Frem og øvrige klubformænd med forslag om et møde om
fremtidig virksomhed og samarbejde. Der kunne eventuelt blive tale om tre årlige arrangementer,
i Nørre Aaby, Odense og Faaborg
7. Hjemmesiden. – Formanden tager kontakt med Niels Henrik Sørensen. Vi vil gerne finde
Bidragsydere.
8. Skakdommer- og Live-kursus. – Dommernes betydning er voksende, emnet tages op på HKmødet. – Live-kursus er afholdt af LF og vil måske blive gentaget mod slutningen af foråret.
9. Kalender. – Kvalifikation til pokalskak i LF sidst i april. Finale i Svendborg Pinsedag.
10. Nyt fra HB. – Møde 12.11.2017 i Middelfart. Der nedsættes et eliteudvalg, der skal lave en
betænkning om DSU’s elitepolitik, herunder f.eks. brug af enkelt/dobbeltværelse under
landsholdets rejser. – Der skal spares penge, så der kommer ingen erstatning for Schandorff
som landstræner. – I pokalskak går man over fra brædt- til matchpoints
11. Hovedkredsmøde. – Afholdes en fredag aften efter Påske, evt. 6.april
12. Hæderstegn og initiativpræmie. – FSU’s tidligere formand Hans Milthers indstilles til
hæderstegn og FREM til initiativpræmie.
13. Næste møde. Begyndelsen af marts. Bliver onsdag 7.marts.
14. Eventuelt. – Intet specielt.
Referent: Jørn Moestrup

