
Hovedkredsmøde i Fyns Skakunion 

 

1, Niels Henrik Sørensen valgt som dirigent. Som stemmetællere valgtes Brian Lorentsen og Hans   

    Milter 

 

2. Formanden aflagde beretning. - Godkendt. 

3. Holdturneringen. Der var i år samme antal hold som sidste år; 24. – Fynsserien blev vundet af  

    Faaborg med Nyborg på andenpladsen., de to kredse i serie 1 af Læseforeningen 3 og Ejby, med  

    Tårnet 2 og Aarslev på en delt andenplads i kreds 1, Sydøstfyn 3 blev toer i kreds 2. – Serie 2 

    vandtes af Nyborg 2 med Faaborg 2 på andenpladsen. – Topscorere blev Adam Christensen fra  

    Faaborg med 7,5 af 8 i serie 2, Poul Jacobsen Ejby, 6,5 af 7 i serie 1 og Sebastian Sterup,  

    Faaborg, 6,5 af 7 i Fynsserien. 

4. Kassereren aflagde beretning. – Med en formue på ca. 200.00 kr., vokset med 10.000 i løbet af  

    2017, budgetteres med et underskud af lignende størrelsesorden i 2018. – Kassererens beretning 

    godkendt, 

5. Der var indsendt to forslag, der begge blev godkendt efter skriftlig afstemning. Det første kom fra  

    Frem og havde følgende ordlyd: ’Stiller en klub med flere hold i pokalturneringen, kan disse  

    tidligst trække hinanden i pokalturneringens kvartfinale’; det andet kom fra FSU’s  

    forretningsudvalg og drejede sig dels om holdturneringens struktur, paragraf 1 og om  

    oprykning, paragraf 4. – Det første punkt omhandlede deltagerantallet i de enkelte grupper, 8, 6    

    eller 4 hold. Der vil i fremtiden være mulighed for to kredse i serie 1, med henholdsvis 8 og 6  

    hold. Alternativt kan der, efter forholdene, spilles med 8 hold i serie 1, 6 i serie 2 og 4 i serie 3. – 

I  

    andel del af forslaget, om oprykning, drejer det sig om en mindre ændring i teksten vedrørende  

    serie 1, hvor der nu kommer til at stå, at ’Alle kredsvindere rykker op i Fynsserien’.  

6. Kontingent uændret. 

7. Alle valg var genvalg på nær et: Kris Klausen, der er flyttet fra øen, ønskede ikke genvalg som 

    første suppleant. - Mikael Rask og Jørn Moestrup fortsætter som medlemmer af FU, Peter  

    Kinggaard som kasserer, Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen som revisorer og Niels 

    Justesen som revisorsuppleant. 

8. Mikael Rask junioransvarlig, fremlagde et grundigt bidrag, først og fremmest om, hvordan man  

    Får flere juniorer som medlemmer. 

9. Intet specielt under et kort eventuelt-punkt. 

 

Referent: Jørn Moestrup 
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