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1. Referat af sidste møde. – Godkendt.
2. Økonomi og medlemstal. – Unionen har nu 331 medlemmer, hvoraf 80 juniorer. Vi har den 

laveste gennemsnitsalder af samtlige hovedkredse. – Kassereren gav udtryk for en vis 
bekymring over regnskabet, hvis underskud på ca. 63.000 er lidt for højt. Emnet diskuteres 
på næste møde.

3. Ansøgninger. – Læseforeningen har fremsendt en ansøgning om kr. 15.000 til juniorarbejde.
Efter en drøftelse af sagen besluttede FU at bevilge kr.10.000, og følgende svar sendes til 
Læseforeningen: FU ser med stor velvilje på ansøgningen fra LF på grund af klubbens 
meget værdifulde indsats på juniorområdet, der har haft et stærkt forøget medlemstal som et 
af sine resultater. – Såfremt det bevilgede beløb ikke skal betragtes som et engangstilskud, 
vil det fremover være nødvendigt, at LF belægger eventuelle ansøgninger med tal og 
oversigter af økonomisk art, bl.a. i forhold til klubbens samlede økonomi. – Ovenstående 
kommentar skal opfattes i en positiv ånd, det er blot nødvendigt, at FU i fremtiden modtager
et materiale, der er noget mere konkret.

4. Opfølgning af møde med DSU. – FU har modtaget en e-mail fra DSU’s formand Poul 
Jacobsen der bekræfter fremtidigt samarbejde i forbindelse med DM 2020

5. Nyt fra HB-møde. – Der må forventes et betydeligt regnskabsunderskud. . I weekenden 7- 
november afholdes et seminar om juniorarbejde, hvor bl.a. skal diskuteres DSU (FU)-
udvalgenes indsats vis-à-vis klubbernes.

6. Oplæg til juniorarbejde. – Thomas arbejder med materiale til brug for en seminardag med 
deltagelse af hovedkredsenes juniorinstruktører.. til afholdelse eventuelt sidst i marts 2020. 
Pris ca. 2500-3500 kr.

7. Indkomne forslag. – Intet nyt.
8. Eventuelt. – Hjemmesiden skulle fungere fra 1.12. – Møde 21.11 i Læseforeningen, hvor der

skal forhandles med Frem om en flytning af Odensemesterskabet fra uge 42 til fordel for en 
stormesterturnering. -  FU’s medlemmer deltager.
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