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REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 

10. JUNI 2009 

10. Juni kl. 19,00 i Svendborg 

Deltagere: Hans Milter Pedersen, Benny Brinch, Poul Jacobsen og Chresten Nielsen 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af referater og konstituering 

 

 Referat af Hovedkredsmødet godkendt enstemmigt og underskrevet. 
 

 Konstituering efter hovedkredsmødet giver ikke anledning til ændring og der fortsættes med 

samme ansvarsområder som hidtil i FU. 

 

 
 

2. Siden Sidst - FSU 

 

 Middelfart Skakklub har ytret ønske om et ekstraordinært hovedkredsmøde 
 

 Hvis der indkaldes til ekstraordinært hovedkredsmøde, er det vigtigt at FU har et sæt 

vedtægtsændringer samt et sæt pokalregler klar, til godkendelse på mødet. 
 

 Angående pokalreglementet og det nedsatte udvalg til dette formål, er det aftalt at Hans 

Milter indkalder udvalget til møde i starten af næste sæson. 
 

 Hjemmesiden skal gennemses for evt. dokumentfejl, og opdateres hvor det er nødvendigt. 
 

 Skakportalen findes ikke brugt i det ønskede omfang og FU har besluttet at nedlægge 

klubsiderne, og bruge domænet til FU-relaterede ting i stedet for. 
 

 Dokumenter til download m.v. flyttes til www.skakportal-fyn.dk  
 

 Benny har overtaget medlemskartoteket pr. d.d. 
 

 FM i lynskak er programsat til 27-06-2009 på amfiscenen ved Brandts Klædefabrik 
 

 Frem Skakklub har fået ny formand i skikkelse af Kristoffer Dyrgaard 
 

 Pokalstævnet på Nyborg Strand er afholdt i vanligt gode omgivelser og med godt styr på 

tingene 
 

 Buffeten for de kvalificerede fynske hold giver en udgift for FSU på 7.416 kr. da vi 

også i år betalte for reserveholdene. 
 

 Chresten prøver at lave en aftale med DSU om at der slås halv skade om buffeten for 

de hold som 3. Hk. Stiller med ekstra, for at højne pokalniveauet på dagen, da det 

medfører en øget udgift for FSU. 

 

 

http://www.skakportal-fyn.dk/
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Siden Sidst - DSU 

 DSU har fået ny formand, Lars-Henrik Bech Hansen, som har bidraget det danske skakliv 

med nye visioner, og virker til at have bidraget DSU, med frisk energi. 
 

 En betingelse for at Lars ville stille op som formand for DSU, var at han kunne få opbakning 

til valg af Tom Skovgaard, som ny Junioransvarlig i DSU.  Tom blev ligeledes valgt på 

delegeretmøde i Silkeborg. 
 

 Valget af de 2 personer, bevirkede at Erik Søbjerg og Esmat Guindy trådte ud af FU. 
 

 Den nye DSU top har truffet aftale med Chresten Nielsen om at han sidder med på sidelinjen 

til FU-møder og diverse aktiviteter, gennem det næste år. 
 

 Som forventet er Lars Bo Hansen ansat som ny Landstræner. 

 

3. Regnskab og budget 

 

 Regnskabet forløber nogenlunde i overensstemmelse med budgettet for 2009, samt 

forventningerne. 

 

 

 

4. Ansøgninger 

 

 Frem Skakklub har indsendt en ansøgning om støtte til FM i lynskak, og bevilliges en støtte 

på 1500 kr. til arrangementet, da det har medlemsfremmende karakter, udover det normale 

arrangement. 
 

 Frem Skakklub, søger om støtte til Tjele Sommerlejr, for 5 medlemmer, og der bevilliges 

1000 kr. mod at få en beretning om turen på www.fsu-skak.dk  
 

 Læseforeningens Skakklub søger om støtte til afholdelse af FM i 2010, samt en 

underskudsgaranti på 1000 kr. Der bevilliges en støtte på 3000 kr. men ingen 

underskudsgaranti. 

 

5. FSU’s Turneringer 

 

 Der var 2 ansøgere til FM 2010 og værtskabet er tildelt Læseforeningens Skakklub 
 

 Holdturneringen er nu afsluttet på nettet og der er gjort klar til opstart af næste sæson. 
 

o FSU mangler support på HT-modulet på hjemmesiden, og det besluttes at undersøge 

om det er muligt at få lavet en aftale om support mod et rimeligt beløb til evt. 

supporter. 
 

 I pokalturneringen placeres oversiddere i 1. Eller 2. Runde efter turneringslederens skøn. 
 

o Angående 1 times forslaget til pokalturneringen er der forståelse for de stærke 

spilleres ønske om at peppe turneringen op, men forslaget forkastes, da 

pokalturneringen også er med til at give de svagere spillere en oplevelse ved at møde 

nogle stærkere spillere. 

 

http://www.fsu-skak.dk/
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6. Fremtidige turneringer 

 

 FSU forsøger at få etableret et samarbejde med den nye landstræner, Lars Bo Hansen, om en 

tilbagevendende lukket GM turnering på Fyn, i tiden umiddelbart efter Politikken Cup. 
 

o Brev til klubberne omkring mulige tilbud på at arrangere den første turnering i 

2010 udfærdiges og rundsendes til klubberne. 
 

 PR-Arrangement, arrangeret af Svend Novrup i samarbejde med Nyborg og Kerteminde 

skakklubber, løber af stablen i september, med deltagelse af Peter Heine Nielsen og Emanuel 

Berg. 
 

o FU forhåndsbevilliger 5000 kr. til arrangementet, hvis økonomien ikke kan bære 

projektet. 

 

7. Evt. 

 

 Rettelserne af vedtægtsændringerne fra hovedkredsmødet, skal opdateres på hjemmesiden. 

 

8. Næste Møde 

 

 Næste Møde fastsættes til onsdag d. 26-08-2009, umiddelbart før næste HB-Møde. 

 

 


