Hovedkredsmøde i Fyns Skak Union fredag den 20. marts 2015
Beslutningsreferat:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Niels Henrik Sørensen, Frem blev uden modkandidat valgt som dirigent og Erling
Bech Andersen, Tårnet og Poul Jacobsen, Ejby valgt som stemmetællere.
Ved mødets begyndelse blev det konstateret, at 9 klubber var stemmeberettigede, og
at de i alt rådede over 229 stemmer.
2. Formandens beretning
Unionens formand, Hans Milter Pedersen, Nyborg lagde ud med at mindes de
medlemmer, der var gået bort siden sidste hovedkredsmøde; formanden kunne derpå
oplyse, at Fyns Skak Union (3. HK) dags dato havde 358 medlemmer.
Formandens beretning var opdelt i en resultatmæssig- og organisatorisk afdeling, der
ikke gav anledning til større debat, og den blev da også efterfølgende enstemmig
godkendt.
3. Beretning for Fyns Skak Unions pokal- og holdturnering
Turneringsleder Ken Lentz Rasmussen, Læseforeningen redegjorde for forløbet af de
to turneringer og oplistede de respektive vindere i såvel pokal- som holdskak.
I pokalsammenhæng har de digitale ures fremkomst nødvendiggjort en præcisering af
reglementet i forhold til lynomkampe i tilfælde af ligestilling i den ordinære kamp,
hvilket vil fremgå af indbydelsen til den 40. udgave af den fynske pokalturnering.
Hvad angik holdturneringen, var der blandt de involverede klubber stor tilfredshed
med håndteringen af serie 1, der i den forgangne sæson for første gang blev afsluttet
med et opryknings- og nedrykningsslutspil.
Eneste anke i forhold til afviklingen var, at enkelte klubber mente, at der var for kort
tid mellem resultatet fra de indledende runder var kendt og overgangen til slutspillet.
4. Regnskab
Unionens kasserer, Peter Kinggaard, Frem gennemgik regnskabet for 2014 og
budgettet for 2015. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Da unionen råder over en pæn formue, foreslog bestyrelsen uændret kontingent,
hvilket gav anledning til en debat, som endte ud i, at Jacob Kloch, Middelfart
foreslog et nedslag på 10 kr. pr. medlem pr. kvartal.

En vejledende afstemning ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede gav
imidlertid stor tilslutning til Forretningsudvalgets forslag om uændret kontingent, så
ændringsforslaget bortfaldt.
6. Indkomne forslag
Forretningsudvalget havde fremsat et ændringsforslag i reglementet til Fyns Skak
Unions holdturnering vedrørende pointdeling og placering, så første afsnit i paragraf
3 blev ændret fra: ” Placeringen i en kreds afgøres efter, hvor mange point klubberne
i alt har opnået i deres kampe.”
Til: ” Placeringen i en kreds afgøres efter brætpoint.”
Forslaget gav ikke anledning til debat og blev enstemmig vedtaget. Der var ikke
andre indkomne forslag.
7. Valg
Formand for 2 år: Hans Milter Pedersen, Nyborg genvalgt med akklamation.
Forretningsudvalgs-medlem for 2 år: Jørn Moestrup, Læseforeningen genvalgt med
akklamation.
Sekretær for 1 år: FU ønskede ekstraordinært valg af Lene Kuntz, Frem for 1 år, da
hun som suppleant var overgået til at være sekretær siden sidste hovedkredsmøde.
Heri erklærede forsamlingen sig enig.
Til den ledige post som bestyrelsessuppleant blev Jørgen Kiel, Sydøstfyn valgt for 1
år.
Revisorer for 1 år: Jørgen Christiansen, Nyborg og Kristen Sørensen, Læseforeningen
genvalgt.
Revisorsuppleant for 1 år: Niels Justesen, Odense Skakklub genvalgt.
8. Eventuelt
Niels Højgaard, Sydøstfyn indbød til DM i Svendborg 2015 og opfordrede ved
samme lejlighed de organiserede fynske skakspillere til at slutte op om det store
arrangement.
Den netop genvalgte formand, Hans Milter Pedersen, Nyborg, meddelte, at dette ville
blive hans sidste periode, og at oplysningen kom nu, så kandidater til formandsposten
havde god tid til at melde sig på banen inden hovedkredsmødet i foråret 2017.
Mødet blev traditionen tro afsluttet med et leve for Fyns Skak Union.
Referent: Niels Erik Nielsen, Skakklubben Frem
Dirigent: Niels Henrik Sørensen, Skakklubben Frem

