Hovedkredsmødet 04‐04‐2014 i Odense

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Beretning for FSUs pokal og holdturnering
4. Regnskab ved kassereren.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg:
Kasserer for 2 år, Benny Brinch (Modtager ikke genvalg).
FU medlemmer for 2 år (Begge modtager genvalg)
Suppleant for 1 år
Revisorer for 1 år – foreslag Jørgen Christiansen, Nyborg
Revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt
Hovedkredsmødet 04‐04‐2014 i Odense
Tilstede med stemmeret: Assens, Ejby, Frem, Læseforeningen, Midtfyn, Nr. Åby Junior, Nyborg, Odense, Tårnet,
Ullerslev.
Tilstede ved fuldmagt: Middelfart og Tårnspringeren. I alt 307 stemmer + 3 x 4 til FU. I alt 319 stemmer.
Fraværende: Fåborg, Kerteminde, Sdr. Nærå og Årslev.
Formanden bød velkommen og forsamlingen startede med at mindes Jonas Nilsson og Vilhelm Nielsen som er afgået
ved døden i årets løb.
Dagsorden:
1.

2.

3.

Valg af dirigent.
Niels Henrik Sørensen enstemmigt valgt. Hovedkredsmødet konstateret indvarslet med lovligt varsel. Som
stemmetællere valgt Poul Jacobsen og Arne Bech Madsen.
Forretningsudvalgets beretning.
Formanden Hans Milter (HMP) fremlagde FU’s beretning og konstaterede at det havde været et godt år for
Fynsk skak. Beretningen omhandlede bl. a. følgende hovedområder:
¾ De fynske holds præstationer i divisionsturneringen.
¾ Vigtigste øvrige resultater siden sidste hovedkredsmøde.
¾ DSU’s pokalfinale stævne
¾ Senior DM afviklet i Læseforeningen
¾ HCA Mindgames 2013
¾ FM 2013 og 2014
¾ FM i lyn i Middelfart
¾ DM i skoleskak
¾ Brian Lorentzen som FA og Poul Jacobsen og Hans Milter Pedersen som IA.
¾ Hæderstegn til Arne Bech Madsen, Nr. Åby Juniorskak for sit mangeårige virke som dommer osv.
¾ Initiativpris til Middelfart uddelt.
Ingen kommentarer til beretningen: Formandens beretning enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
Beretning for FSUs pokal og holdturnering
Turneringslederen redegjorde for årets resultater og uddelte præmier.
Der spørges til om mulighed for at offentliggøre styrkelisten for pokalturneringen. Imødekommes.
Spørgsmål til en bestemt kamp Sdr. Nærå – Nr. Åby ang. manglende bræt 6. Turneringslederen redegjorde for
besvarelsen. Det understreges at holdkortet skal være udfyldt inden kampen startes. Forslag om ændring af
betænkningstiden fra et medlem. God debat. PJ mindede om 15 min tillæg for at følge FIDE.

4.

5.
6.
7.

8.

PJ spurgte til nytænkning ang. kredsinddeling ift styrke.
Regnskab og budget.
Kasseren gennemgik regnskabet. Kommentarer til regnskabet: Der blev spurgt til kontorudgifterne. Det drejer
sig om printerpatronerne som er rasende dyre. Der blev spurgt til tilgodehavende som er ved årsskiftet.
Dagens tallet er markant lavere. Der blev spurgt til det stærkt faldende tilskud til andre arrangementer og det
skyldtes primært junioraktiviteter.
Ingen yderligere spørgsmål. Regnskabet enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.
Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
Kontingentfastsættelse.
FU foreslår stigning på DKK 10,‐ i kvartalet. Skriftlig afstemning viste 145 nej, 154 ja, 20 blank. Vedtaget.
Valg efter lovene
A. Kasserer (2‐årig periode) Peter Kinggaard valgt uden modkandidat.
B. FU medlem for 2 år. Morten Kingo (Sekretær) Ken Rasmussen (FU medlem) valgt uden modkandidater.
C. Lene Kuntz valgt til suppleant til FU.
D. Revisorer, 2 på valg, Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen valgt uden modkandidater.
E. Revisor suppleant, Niels Justesen valgt uden modkandidat.
Evt.
Den nyvalgte kasserer meddelte at han kun er valgt for 2 år og ikke forlænger. Opforder forsamlingen til at
finde en ny kandidat allerede nu.
Problemerne med referaterne bliver nu midlertidigt løst ved at de tilskikkes formændende direkte indtil det
igen er muligt at offentliggøre referaterne på hjemmesiden.
Kommentar ang. svagtseende som skal offentliggøres under FSUs regler. Taget til efterretning af FU.
HCA Mind Games bragt op. Ejby vil gerne forudsat opbakning fra Odense klubber. Heftigt debatteret. Det skal
være et Fyn projekt og ikke et Odense projekt. FU opfordrede medlemmerne til at nedsætte et hurtigt udvalg
for at fastholde terminen.
Juniorturnering evt. som week‐end.
Dagturneringer: måske arrangere flere?
Skak‐kulturhus. Kommunen med indover. Odense klubber bør samles og diskutere det. Pas på
driftsomkostningerne, andre er blevet kvalt på det. Fine turneringsmuligheder. Klublokaler. Mange
kommentarer.
Formanden takkede Benny Brinch for 9 gode år som kasserer.

Dirigenten takkede for god ro og orden og forsamlingen udbragte et leve for FSU.

På FU’s vegne
Morten Kingo
Sekretær

