
 
  

FU møde 9. december 2012 i Sønderjysk skak.  

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen. Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft , Jens Carl Petersen 

og Susan Clausen 

Dagsorden:  

1. Referat fra seneste møde (alle) 

2. Siden sidst (alle) 

a. Gottfred Sloth Jensen in memoriam. Nekrologer 

b. Lederudviklingseftermiddag (bilag referent Karl Posselt) 

c. Hvordan går det i Aabenraa? 

d. Økonomi og medlemstal – øjebliksbillede fra kassereren 

3. Fra HB 3.- 4. november (Kai) 

4. Sønderjydsk EMT 2013 (Kai) 

5. Holdturneringen (Kai) 

6. Juniorarbejde (HansJørgen) 

7. Skoleskak (Kai) 

a. Skoleskak-DM  24. – 25. november (HansJørgen og Kai) 

b. Skolernes Skakdag (Kai) 

8. Hjemmesiden.  

a.   Er vores nuværende dyre hjemmeside nødvendig, nu da vi har fået nyt 

holdturneringsprogram? 

b. Praktiske ændringer? 

c. Besparelsesmulighed! 

9. Forslag til nye initiativer (alle) 

10. Forberedelse til Generalforsamling (Forslag vedlagt) 

11. Næste møde 

12. Eventuelt 

1. Referatet: 

Referatet godkendt  

2. Siden sidst:  

 
Der er i år afgået tre ved døden, i Hovedkredsen. Det er Godtfred Sloth Jensen og Frede Andersen, 

Vojens og Vagn Jacobsen, Løgumkloster. 

Efter deadline: Egon Skovsende, Vejen er heller ikke mere. 

 

Karl Posselt´s ledermødereferat har været rundkastet. Det er nu op til klubberne selv at følge op, 

men FU vil stå til rådighed. 

 

I Aabenraa er der ikke den store forbedring; der er ikke det store fremmøde til klubaftenerne, men 

de lever da endnu. 

 

Medlemstallet er ved at være stabilt, der drypper lidt ind, primært fra Skoleskak. 

 

Vejen var nødsaget af faneflugt at trække sit Mesterrækkehold. 



3.HB-Møde: 
 

Der arbejdes med forslag til en ny Holdturneringsmodel, blandt andet måske med fri tilmelding til 

3.Division.  

Herudover arbejdes med DSU’s struktur, hvor fusioner af hovedkredse er ønskeligt. Hovedkredsene 

kunne f.eks. få et omfang som de nuværende regioner.  

Referatet er ikke offentligt endnu. 

 

4. Sønderjysk EMT: 

Haderslev er vært, over 5 mandage i ugerne 19 – 23, for årets udgave af SEMT, afviklet efter 

Vojensmodellen. Graasten vil forsøge sig med en weekendmodel i næste udgave. 

 

5. Holdskak: 

 
Efter lidt startproblemer, kører den rigtigt fint; så stor ros til vores Holdturneringsleder Svend Erik 

Kramer 

6. Juniorarbejde: 

DM på Tjele er blevet aflyst. Man har indtil påsken at komme med noget nyt. De fleste af vores 

juniorer deltager så i SGP, med stor fornøjelse. 

7. Skoleskak: 

 
Vi er en lille Hovedkreds i Skak-DM-regi, men fik nogle gode resultater. Asbjørn Schack vandt 

lynskakdanmarksmesterskabet for 10 – 11 årige. 

Til Skolernes Skakdag er der foreløbigt 13 skoler tilmeldte og flere på vej. Målet er 120 skoler på 

landsplan; med 50 spillere på hver skole er antallet på størrelse med DSU´s medlemsantal! 

 

Der er problemer med at integrere de mange nye skoler i Dansk Skoleskak. Lærere kan ikke altid 

afsætte tid i week-ender til turneringer/ stævner, hvilket afskærer de unge fra at komme rundt og 

spille. DSS vil gerne give de unge skakspillere oplevelser ud over den hjemlige undervisning. En 

løsning er muligvis større forældreinvolvering.  Det er et problem der arbejdes på. 

 

8. Hjemmesiden: 

 
Hjemmesiden er for dyr. Vi købte den for at kunne administrere holdturneringen. Den har vi nu et 

bedre program til; planen er så at finde en hjemmeside,  der er billigere. Et nyt webhotel, der har 

sitemapping, kan fås for den halve pris. Der kunne også bare være tale om en anden pakke, nemt og 

billigt. I mellemtiden vil vores ratingkartoteksfører tage sig af arkivet. 

9. Forslag til nye initiativer: 

Der har været fremkommet ønske om at kunne opdele skoleskakklassen i to dele. Det anser FU ikke 

som noget problem, men vil lade Generalforsamlingen udtale sig om. 

 

10. Forberedelse til Generalforsamling: 

 
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. Alle på valg modtager genvalg, kontingentet uændret 

og hæders- og initiativpris fastlagt. 

  

11. Næste Møde.  



 

23. februar der af kulinariske årsager henlægges til Jens Carl i privaten kl.11.00 

 

 

2d. 

 
Da kassereren ankom lidt senere på grund af snestormen og datterens fødselsdag, blev punktet udsat 

til sidste punkt. 

Medlemsantallet er i årets løb faldet fra 224 til 215 personer. 

Kartotekets mysterier blev gennemgået og checklistens fremtid blev drøftet. Checklisten vil 

Generalforsamlingen bedt om at tage stilling til. 

Eventuelt: 

Hvor der blev diskuteret alt fra checklister over nye medlemmer til skoleskak 

 

Referent: Søren Krabbenhøft      


