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Gabøl d.14-11-99 

 

Forretningsmødereferat 

12.11-99 
 

Mødested:  Hansjørgen Clausen 

 Æblehaven 5 

 6320   Egernsund 

 

Deltagere:  Frank Petersen, formand 

 Ove Christensen, kasserer 

 Kurt Petersen. Turneringsleder 

 Hansjørgen Clausen ungdomsleder 

 Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent. 
 
Mødet startede lidt forsinket kl.2000 

 

Dagsorden:   

 1 Nyt siden sidst v/Frank. 

  a. -dato for Pokalturneringen 

  b. -aktivitetskalenderen for 4.Hk 

  c. -flygtningeskak 

  d. -rapport fra Juniorhold-DM 

 2. Status på økonomi og medlemstal. v/Ove 

 3. Holdturneringen 

  a-programmet for 1999-2000 

  b-udspil fra holdturneringsudvalget v/Kurt 

 4. Eventuelt.  

 5. Næste møde.  

    

1. Nyt siden sidst v/Frank.  
Frank indledte mødet med en kort gennemgang af de aktiviteter, der havde fundet sted 

siden sidste møde. 

Frank kom herefter ind på støtteklubbens fortræffeligheder og man enedes om, efter for-

slag fra Frede, at lade en tilmeldingsliste cirkulere ved det kommende ”Formandsmøde”, 

hvorefter Ove ville sørge for tilmeldingerne og sende opkrævningen til de respektive kas-

serere. 

Sekretærhåndbogen blev herefter overdraget til Frede, som fik tilladelse til at finde en 

egnet mappe til formålet, da den gamle var fyldt. 

Juniorskaklejr afholdes d.29/30 april 2000 

a. dato for ”Pokalturneringen” er d. 9 april 2000. 

 

b. Aktivitetskalenderen for 4.HK 
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Frank omdelte en udskrift fra 4.HK´s hjemmeside over aktivitetskalenderen og fast-

slog dermed, at havde klubberne adgang til nettet var der ingen problemer m.h.t. at holde 

sig a jour med hvad der foregår i kredsen og dermed undgå kollision med andre 

arrangementer. 

Datoer for SEMT år 2000 ligger nu fast og Alssund havde en indbydelse i skakbladet 

nov 99. På hjemmesiden kan arrangørerne finde reglerne for Sønderjydsk Emt ”Gode råd 

til arrangøren”. Man blev enige om at præcisere reglerne for præmiefordeling i f. m. at en 

ikke medlem af 4. Hk. Spiller vandt turneringen. Grundprincippet er at ”Sønderjydsk 

mester er den bedste spiller fra 4.Hk. Ove laver udkast til præcisering af dette. 

c. flygtningeskak 

Hansjørgen fortalte begejstret om de muligheder der var for styrkelse af klubbernes 

medlemstal, styrke og klubliv ved at gå aktivt ind for optagelse af indvandrere og 

flygtninge i klubberne. Han vil d.22-1-2000 være kredsens repræsentant ved et seminar i 

Fredericia under ledelse af Erik Mouridsen, hvor alle kredse vil være repræsenteret. 

d.   rapport fra Juniorhold-DM 

Frede berettede om de problemer, der havde været i forbindelse med holdudtagelsen, 

men som alligevel på falderebet var lykkedes. Han havde mødt megen velvilje overalt, 

men desværre var der skoleskakarrangement på samme dato, hvilket gjorde at det var 

vanskeligt, at få de stærkeste spillere til at deltage. Belært af sidste års arrangement, hvor 

det udtagne hold var seedet til en klar sidsteplads, men alligevel beholdt fighterånden til 

det sidste, gik jeg ikke så højt op i ratingtallet. Altså lykkedes det at få holdet klar, men 

torsdag aften ringede 6. Hk´s formand og meddelte at turneringen var aflyst på grund af 

dårlig deltagelse. At ringe den besked rundt var noget nær det værste, jeg har prøvet 

indenfor skakken. Der er af Frank sendt en, mildt sagt, kraftig protest imod 6.Hk´s 

håndtering af Junior-hold DM 99, med kopi til DSU´s ledelse. 

Datoen for Junior-DM 2000 skal fastlægges hurtigst muligt og bliver antagelig 7/8 

oktober 2000. Det bliver Hansjørgen og Frede som kommer til at stå for dette arrange-

ment, hvis det som ventet bliver 4.Hk der skal arrangere det. Det forventes desværre ikke 

at 99 arrangementet bliver afholdt. 

2.   Status på økonomi og medlemstal. v/Ove  
Ove gennemgik kort regnskabet og fastslog at det fulgte budgettet. 

Medlemstallet var 441 medlemmer pr 15 okt. 99. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Studerer man tabellen er det eneste lyspunkt at tilbagegangen bliver mindre år for år, 

så der er håb forude. 

Der udspandt sig en diskussion om hvilke udgifter FU medlemmer skal have dækket i. 

f. m. organisatorisk arbejde. Det grundlæggende princip er, at man skal have sine udgifter 

dækket. Det er så op til hver enkelt at vurdere hvad man ønsker dækket. Det fremgik af 

diskussionen at FU medlemmerne sjældent har ønsket blækpatroner til printeren dækket 

ind, men Kurt havde en ret voldsom engangsudgift på små 1000 kr., som et enigt FU 

valgte at lade hovedkredsen dække. Der er enighed om at internetabonnementer, bortset 

fra 4.Hk´s webmaster, ikke kan støttes af hovedkredsen. 

Okt.år Sen   Pen   Børn   Jun   i alt   

    .+/-   .+/-   .+/-   .+/-  .+/- 

99 302 -8 78 -2 35 -2 26 -5 441 -17 

98 310 -15 80 3 37 -7 31 -4 458 -23 

97 325 -29 77 -5 44 -13 35 -10 481 -57 

96 354 -21 82 3 57 57 45 -30 538 9 
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3. Holdturneringen  
 a. - programmet for 1999-2000 

Selve programmet har i de senere år indeholdt alt for mange irriterende fejl og for at 

undgå gentagelse af dette, blev det vedtaget at Kurt laver udkastet, Frank læser 

korrektur og bringer det til Ove, hvor de sammen sørger for trykning. Frank undlod ikke 

at gøre opmærksom på at ændringen af B-rækken Gruppe Nord, hvor Lunderskov blev 

eftertilmeldt, på udmærket vis var løst af  Kurt ved udsendelse af skemaer til 

overlimning af det gamle. 

Programmet bør være klubberne i hænde i uge 41. 

 b. -udspil fra holdturneringsudvalget v/Kurt 

Kurt gjorde rede for de overvejelser der havde været i udvalget og dannet grundlag for 

ændringsforslagene. 

Programmet for sæsonens holdturnering blev omhyggeligt gennemdiskuteret og man 

enedes om at bakke op om udvalgets ændringsforslag, som er beskrevet under ”Velkom-

men til årets holdturnering” på side 2 i programmet, dog med den undtagelse at FU anbe-

faler at der fortsættes med 8 mand i Mestergruppen. 

Derudover kom man kort ind på opdateringen af holdturneringsresultaterne på 

hjemmesiden. Det var lykkedes fint for M-rækken medens det kneb for de øvrige. Kurt 

sender resultaterne til webmasteren så snart en runde er færdig og holdkortene er tilgået 

ham. 

4. Eventuelt. 

Frank kunne  med stolthed fortælle, at Kim Czepluch havde startet skoleskak i 

Sønderborg og Jan Zimmermann i Rødekro. Han anbefalede Frede at optage kontakt med 

Henning Jakobsen vedrørende Poulsbjergskolens skoleskak. 

Frede var klar til at levere det endelige 4.Hk. logo.   
5. Næste møde. 

Næste møde bliver formandsmødet som afholdes i Flensborg Lørdag d.12-2-2000 kl.10 

nærmere vil fremgå af indbydelsen. 


