
  

FU møde 15. januar 2011 i Sønderjysk skak.  

Deltagere:  

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

og Susan Clausen 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst og præsentation af nyt medlem, Jacob Buris Andersen. 

2. Referat fra møde 9.10 (alle). 

3. Overtagelsesforretningen  –  hvordan gik det? (ny medlemskartoteksfører) 

4. Siden sidst (alle) 

5. SGP 

6. Turneringer 

7. Fra HB 14. november 

8. Sønderjysk EMT 

9. Holdturneringen  (Forslag fra Niels Falsig til Generalforsamlingen) 

9a. Pokalskak 

10. Hjemmesiden (alle) 

11. Forslag til nye initiativer (alle) 

12. Juniorsamlinger.  

13. Revision af vedtægterne. (Jacob og Kai) 

13a. Regler omkring afbud til turneringer 

14. Skoleskak (Kai) 

15. Forberedelse til Generalforsamlingen 26. februar i Sønderborg 

 Foreløbig dagsorden er rundsendt FU og kundgjort i 4.HK.-Nyt 

16. Næste Møde. Kort møde umiddelbart før Generalforsamling 26. februar i Sønderborg 

17. Eventuelt 

 

 

1. Velkomst og præsentation af nyt medlem, Jacob Buris Andersen. 

Så fik FU endeligt sat ansigt på navnet af vores nye FU- medlem Jacob.  Han spiller godt nok på 

hold med Kai, og har i forbindelse med overdragelsesforretningen været i telefonisk kontakt med 

Jens Carl, men for resten var det første gang. 

2. Referatet: 

Referatet 9/10 blev støvsuget for løbende sager og godkendt  

3. Overtagelsesforretningen:   

Der gik ikke mange øjeblikke fra Jacob havde fået en CD af DSU, til sit arbejde, før han kunne 

konstatere at det er fuldstændigt håbløst at arbejde med. På trods af dette syntes Jacob at det var 



gået godt med overtagelsen. Bortset fra et barn i Bov, der var blevet indmeldt for tidligt, så var det 

gået gnidningsfrit. Hvorefter kassereren frembringer en liste, og undrer sig over at en spiller han 

havde bedt om at få slettet, stadig stod som medlem. Næste fejlfrit, og med plads til forbedringer. 

Susan spurgte til at hun som afgået klubkasserer stadig får post fra DSU; der kan gå op til et kvartal. 

Jacob bliver mere erfaren, og trykker på alt hvad der kan trykkes på af knapper, og vil blive bedre 

4. Siden sidst:  

 
Bortset fra julen er der ikke hændt nævneværdigt 

 

5. SGP: 

 
Der har været afviklet 3 stævner, som har været en stor succes, med masser af spillere. Afdelingen i 

Esbjerg fik kun 13 deltagere, mod f.x. 72 i Vojens og 64 i Haderslev. 

Regnskabsaflæggelsen er lidt tilbage at ønske, så der skal strammes op over for problemet. 

6. Turneringer: 

Turneringerne Alssund efterårsturnering og Slotsturneringen er afsluttet med 17-18 deltagere i hver. 

Grenztturneringen kører stadig med 16 deltagere. Der har man modtaget støtte fra EU på grund af 

sin grænseoverskridende karakter. 

7. Fra HB-mødet 14. november: 

 
Der var ikke meget af relevans for 4.HK. Skakserveren kører bedre. I løbet af foråret vil DSU 

søsætte nogle lederkurser, hvor man på den ene eller anden vis vil læne sig af DGI. Der vil være lidt 

for formænd, nogle kassererting, idefora og meget meget mere. 

Budgettet går i 0, hvilket blandt andet betyder at Skakbladet fremover kommer 6 x årligt, og der vil 

blive lagt mere vægt på hjemmesiden. Her er HB-møde-referatet fra 14. november allerede på. 

8. Sønderjysk EMT: 

Vojens, som jo er årets arrangør, har udsendt en kalender, som lægger op til alle klubber slutter 

deres forårsturneringer omkring påske, for derefter at deltage i Vojens. FU drøftede tilskuddet, men 

lader det være et Generalforsamlings-dagsordenpunkt. Det er nok tvivlsomt om der kommer flere 

alene på grundlag af præmiernes størrelse. Omvendt risikerer vi måske snart at stå med en likvideret 

hovedkreds. FU beslutter hvad de kan, og overlader resten til Generalforsamlingen. FU vil foreslå at 

størrelsen bibeholdes, dog med kassereren i opposition, men det er vist sådan at kasserere er utrykke 

ved næsten alt. 

9. Holdturneringen: 

Holdturneringen fungerer rigtigt godt efter visse fødselsvanskeligheder. Tønder´s Niels Falsig er 

fremkommet med et par forslag til Generalforsamlingen, hvoraf det ene omhandler holdturneringen. 

Det beskriver problemerne omkring 8-mands-hold. FU drøftede forslaget, og kan godt forstå 

problematikken; rimeligheden i at stille ændringsforslag til noget som ikke endnu er et år gammelt, 

er måske ikke helt betimeligt. 

Efter deadline: Niels´s forslag ligger også på hjemmesiden, der formeligt er eksploderet i ny 

indlæg, omkring emnet. Et emne på generalforsamlingen der godt kan tage sin tid. 



9a. Pokalskak: 

Datoen på Pokalskak i Tønder bliver 8.maj 

Efter deadline:  Den er god nok !! 8. maj 9:30 i Tønder. Se mere på hjemmesiden. 

Meget efter deadline:  

 

”Pokalturneringen spilles lørdag den 7. maj 

Af Niels Falsig 

Den sønderjyske pokalturnering afvikles i Tønder lørdag den 7. maj.  Der startes med første runde 

kl. 9.30, og vi forventes at være færdige senest kl 17. 

Som sædvanligt spilles hurtigskak for 4-mandshold i tre rækker: Elite (over 1800 i rating i snit), 

Bredde og Junior (under 20 år). 

En indbydelse bliver udsendt til alle klubber og sat op her, når vi nærmer os. 

Vi håber, at rigtig mange hold vil deltage i år! 

NB: Vi havde først valgt søndag den 8. maj, men det kolliderer med holdturneringen syd for 

grænsen og vil ramme Bov og måske også Tønder. Turneringen er derfor flyttet til lørdag den 7. 

maj.”     

(Saxet fra hjemmesiden   19/1-2011) 

10. Hjemmeside: 

Det webmasteren bliver bedt om, bliver lavet. Det er brugerne der skal tegne hjemmesiden.       

SGP-resultaterne kommer meget sent, det skal der rettes op på. Webmasteren er ikke altid lige let at 

få fat på. Så skal 5.HK bedes om at sende invitationer til SGP, også til 4.HK´s hjemmeside. Den 

kunne godt være lidt mere sexet, men det er ikke nemt, når den absolut ikke er glad for word-

dokumenter. Der er huller i rækken af Formandsberetninger, et misforhold FU vil søge at rette op 

på. 

11. Forslag til nye initiativer: 

Der er ikke det store behov lige nu. 

12. Juniorsamlinger: 

Juniorlederen søger at få strikket diverse kalendre sammen, for at finde datoer, og putte dem på 

hjemmesiden.. Lige nu ser det ud som om 10. eller 17. september er et godt bud. 

13. Revision af vedtægterne:  

Det lykkedes for D´herrer Andersen og Bjørnskov at misse vedtægterne på hjemmesiden; de lover 

at de skynder sig, så der er noget klart til Generalforsamlingen. 



13a. Regler omkring afbud til turneringer 

 
Susan Clausen, Gråsten havde forfattet en tekst omkring problematikken med afbud til turneringer; 

med medfølgende lede for at deltage i andre klubbers turneringer. FU drøftede situationen; det er jo 

et DSU-problem, hvor definitionen af gyldigt afbud, svæver i et limbo, og lader det være et 

turneringslederproblem.. 

 

14. Skoleskak: 

 
Dansk SkoleSkak (DSS) har valgt at koncentrere sig om 4.HK. 11.februar bliver 4 skoler i Tønder-

området besøgt; således bliver 1000 børn bekendt med skak, og skulle give større muligheder for 

DSS. DSS har en værktøjskasse med et væld af gode råd og ideer, til kommende skoleskakledere 

(http://www.danskskak.dk/hjaelp-viden/vaerktoejskasse/docs/) Der er grøde i skoleskakken, det er 

et godt koncept de har fået strikket sammen, og man må beundre deres frygtindgydende fundraising, 

man godt kunne misunde. Vi sender så lige vores Formand over til fernisering af DSS´s nye lokaler 

i København. Al denne aktivitet er nok at betragte som en saltvandsindsprøjtning, da de nok også 

gerne vil besøge andre hovedkredse. 

 

15. Forberedelse til Generalforsamlingen: 

 
Dagsordenen blev gennemgået og revideret. 

Regnskabet udviser et underskud i 2010 på ca. 1100,- ( er ikke revideret endnu) 

Budgettet for 2011 udviser underskud på ca. 2700,- mestendels på grund af lavere 

holdturneringsgebyr, som de har det i 5.HK. 

 

Det er klubberne der selv skal ud og skaffe medlemmer; spørgsmålet er om der skal sættes en ny 

medlemkampagne i søen. Vi har i år mistet 20 kvartalsmedlemmer. 

 

16. Næste Møde.  

 

FU-møde kl. 11.00 i Sønderborg, umiddelbart før Generalforsamlingen 

Eventuelt: 

Intet til punktet.  

Referent: 

Søren Krabbenhøft      

 


