
Hovedkredsmøde	  i	  FSU	  kl.	  19.15	  Stadionvej	  50	  Odense	  
Referent:	  Jørgen	  Kiel.	  
	  
Velkomst	  ved	  Hans	  Milter	  Pedersen	  
Minde	  afdøde	  siden	  sidste	  hovedkredsmøde:	  Henning	  Meldgaard,	  
Nørre	  Aaby	  &	  Gunnar	  Andersen,	  Midtfyn	  
	  
Dagsorden:	  	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  stemmetæller.	  

Bestyrelsen	  foreslår	  Per	  Stentebjerg	  som	  dirigent:	  Per	  Stentebjerg	  
blev	  valgt	  som	  dirigent	  uden	  modkandidat.	  Stemmetæller	  Jens	  
Erik	  Pedersen	  Tårnet	  og	  Jakob	  Kloch	  Middelfart,	  stemmer	  I	  alt	  237	  
plus	  2x4	  FU	  stemmer	  =	  245	  stemmer	  	  

	  
2.	  Formandens	  beretning,	  ved	  Hans	  Milter.	  
Efter	  formandens	  beretning	  kom	  disse	  kommentarer.	  
Benny	  Sørensen	  Nr.	  Aaby	  junior	  opfordrede,	  klubberne	  til	  at	  
bruge	  FSU	  livebrætter	  noget	  mere.	  	  
Poul	  Jakobsen	  Ejby	  bakkede	  også	  om	  at,	  der	  skulle	  være	  mere	  
liveskak	  og	  ville	  gerne	  afholde	  kursus	  om	  brug	  af	  udstyret.	  
Poul	  Jakobsen	  opfordrede	  til	  at	  få	  genoplivet	  GM/IM	  turnering	  på	  
Fyn.	  
Hvis	  der	  er	  nogle	  klubber	  der	  har	  lyst	  til	  at	  afholde	  sådan	  en	  
turnering,	  vil	  Poul	  Jakobsen	  hjælpe	  i	  det	  omfang	  han	  kan.	  
Der	  kom	  flere	  forskellige	  forslag,	  om	  medlemsfremmende	  
aktiviteter	  og	  medlemspleje.	  	  
Herefter	  blev	  beretningen	  enstemmigt	  godtaget.	  	  



	  
3.	  Beretning	  for	  FSUs	  pokal-‐	  og	  holdturnering,	  ved	  Ken	  
Rasmussen.	  
Ken	  fortalte	  at	  28	  hold	  har	  deltaget	  i	  holdturneringen	  og	  det	  var	  
første	  år,	  hvor	  man	  benyttede	  det	  nye	  holdturneringssystem.	  
Der	  havde	  været	  lidt	  problemer	  i	  starten	  bl.a.	  med	  styrkelister,	  
ellers	  havde	  det	  kørt	  uden	  store	  problemer.	  
To	  spillere	  scorerede	  maksimum	  point.	  I	  Fynserien	  fik	  Jens	  
Rasmussen	  Læseforeningen	  7/7	  og	  i	  serie	  2	  fik	  Henrik	  Malik	  
Hansen	  Frem	  	  7/7.	  
Derefter	  blev	  vinderne	  råbt	  op	  og	  hyldet.	  Efter	  Ken	  Rasmussens	  
beretning	  om	  holdturneringen	  var	  der	  nogle	  der	  ønskede	  ordet.	  
Der	  var	  ønske	  fra	  Assens	  om	  færre	  kampe	  end	  de	  ni	  der	  i	  år	  har	  
været	  i	  serie	  1.	  
Der	  var	  andre	  klubber	  som	  ikke	  ønskede	  at	  komme	  ned	  på	  5	  
kampe,	  så	  Kenn	  vil	  igen	  få	  et	  stort	  arbejde,	  i	  den	  nye	  sæson	  for	  at	  
få	  det	  hele	  til	  at	  gå	  op,	  derfor	  vil	  han	  kontakte	  klubberne	  inden	  
han	  laver	  grupperne.	  
Pokalturneringen:	  23	  hold	  deltog	  og	  Frem	  1	  vandt	  over	  Nr.	  Aaby	  
junior	  i	  finalen.	  	  
	  
4.	  Regnskab	  ved	  kassereren.	  
Årets	  resultat	  gav	  et	  overskud	  på	  2349,75	  kr.	  
Regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godtaget,	  uden	  nogle	  kommentarer.	 	  
	  	  
5.	  Indkomne	  forslag.	  	  
Der	  var	  indkommet	  2	  forslag	  fra	  Ullerslev	  Skakklub	  omkring	  
betænkningstid	  (se	  note	  1).	  De	  blev	  ændret	  lidt	  på	  aftenen	  og	  
sendt	  til	  afstemning.	  



Forslag	  1.	  Reducere	  betænkningstiden	  i	  serie	  2	  til	  60	  min.	  plus	  30	  
sekunder	  pr.	  træk	  til	  hele	  partiet.	  Afstemning	  blev	  vedtaget.	  213	  
for	  ingen	  imod.	  
Forslag	  2.	  Reducere	  Betænkningstiden	  i	  serie	  1	  til	  90	  min.	  plus	  30	  
sekunder	  pr.	  træk	  til	  hele	  partiet.	  Afstemning	  blev	  vedtaget.	  213	  
for	  32	  imod.	  	  
Forslag	  3.	  Reducere	  Betænkningstiden	  i	  fynserien	  90	  minutter	  
plus	  30	  minutter	  efter	  40	  træk,	  plus	  30	  sekunder	  pr.	  træk	  i	  tillæg.	  
233	  for	  ingen	  imod.	  
Det	  betyder	  reglement	  skal	  rettes	  til.	  
	  
6.	  Fastsættelse	  af	  kontingent.	  
Ingen	  ændring.	  
	  
7.	  Valg:	 	 	  
Kasserer:	  Peter	  Kinggaard	  (modtager	  genvalg)	  genvalgt	  
FU	  medlem	  for	  2	  år:	  Jørn	  Moestrup	  (modtager	  genvalg)	  genvalgt	  
FU	  medlem	  for	  2	  år:	  	  Jørgen	  Kiel	  valgt	  
Suppleant	  for	  1	  år:	  Kris	  Clausen	  valgt	  	  
Revisorer	  for	  1	  år:	  
Bestyrelsen	  foreslår:	  Jørgen	  Christiansen	  og	  Kresten	  Sørensen	  
begge	  valgt	  
Revisorsuppleant	  for	  1	  år:	  Niels	  Justesen	  valgt	  
	  
8.	  Eventuelt	  
Niels	  Højgaard	  (Sydøstfyn)	  takkede	  for	  FSU’s	  opbakning	  og	  støtte	  
i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  DM	  i	  Svendborg.	  
Kurt	  Ploug	  (Læseforeningen)	  kom	  med	  forslag	  om	  de	  10	  bedste	  
spillere	  spiller	  om	  FM	  og	  de	  øvrige	  spillere	  spiller	  i	  en	  stor	  gruppe,	  
i	  stedet	  for	  at	  alle	  spiller	  i	  en	  stor	  gruppe	  som	  nu.	  



	  
Hovedkreds	  mødet	  blev	  afsluttet	  ved	  Formand	  Hans	  Milter	  –	  med	  
et	  leve	  for	  Fyns	  Skak	  Union	  
	  
	  
	  
Note	  1)	  	  
Fremsendt	  den	  12.	  marts	  2016	  
Hej Formand. 
 
Jeg har 2 forslag. 
 
1. Sætte betænkningstiden i serie 2 ned til 90 min. 
2. Sætte betænkningstiden i serie 1 ned til 120 min. 
 
Jeg har samme begrundelse for begge forslag. 
 
Det er af hensyn til de unge der ikke må være sent ude, 
og de der tilhører det arbejdende folk som skal tidligt op 
næste morgen. 
 
Mvh. Knud Nielsen Ullerslev Skakklub. 
	  


