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Gabøl d.16-2-02 

 

Forretningsudvalgs-mødereferat 

16-02-02 
 

Mødested:  Rødekro kro 

 Vestergade 2 

 Rødekro  

 

Deltagere:    
 Frank Petersen, formand 

 Ove Christensen, kasserer 

 Kurt Petersen, turneringsleder-- har meddelt afbud. 

 Hansjørgen Clausen ungdomsleder 

 Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent. 

Dagsorden:   
  1. Gennemgang af referat 

 2. Planlægning af årets FU-møder 

 3. Referat fra HB møde afholdt d. 27. januar 

 4. Gennemgang af dagsorden til hovedkredsmøde 

 5. Andet 

  . 

 

1. Gennemgang af referat 
Referatet blev kort gennemgået og godkendt. 

  

2. Planlægning af årets FU-møder 
Vi enedes om 2 møder i år 1. møde 17-8-02 hos Hansjørgen, 2. møde 16-11-02 hos Frede.3.møde d.15.02.2003 

kl.10.00. 

Frøslevlejren blev kort diskuteret som mulighed for næste hovedkredsmøde, Frank fastslog at kredsen hidtil havde 

gjort for lidt for at reklamere for ”kredsens skakefterskole”, men var også klar over at mødernes placering havde overvægt 

i den sydlige del af kredsen. 

 Frede udtrykte frygt for at afstanden ville indvirke på deltagerantallet. Der blev ikke taget stilling til placering af 

næste hovedkredsmøde. 

3. Referat fra HB møde afholdt d. 27. januar 
 Frede gennemgik kort forløbet af HB mødet, og udtrykte utilfredshed med det afholdte møde. 

4. Gennemgang af dagsorden til hovedkredsmøde 
Frank vil under ”Beretningen” mindes 3 afdøde medlemmer-Kjeld Michaelsen,Lunderskov, Ivar Boesen, Lunderskov og 

Leif Kirkegaard, Løgumkloster. 

FU vil foreslå uændret kontingent. 

5. Andet 

  FU enedes om at årets hæderstegn skulle tildeles Kaj Elkær Larsen og initiativprisen til Gråsten Skakklub for deres 

vellykkede hvervekampagne, som allerede er kopieret af flere klubber, heraf 1 i det nordjyske. Her til var der fuld 

tilslutning.  

Frank redegjorde for et problem opstået når man er medlem af én hovedkreds og ønsker et samtidigt medlemskab af 

4.Hovedkreds. Skal man kun betale hovedkredskontingent eller både hovedkredskontingent og Dsu-kontingent? En lang 

debat udspant sig, og.vi enedes om at man fremover ville opkræve et kontingent til kredsen på kr. 200 pr. årfor spillere der 

ønsker at være medlemmer af 4. Hk og i forvejen er medlem af DSU via medlemskab af en anden klub. Grunden for det 

ekstra kontingent er, at der er ekstra administrativt arbejde for kassereren  forbundet med at registrere medlemmet. 

Hovedkredsens protokol blev også drøftet. Den trænger til at blive opdateret. 

Pokalturneringen afholdes d.5.maj 2002 i Tønder. Turneringsleder og ansvarlig er Frede Andersen, der også klarer 

inddeling i grupper. Pokalturneringen for 2003 blev fastsat til d.06.april kl.10.00. 

Sønderjydsk Skak er inviteret til Kiel med et 8-9 personers juniorhold d.24.-25.august 2002. Hansjørgen Clausen er 

ansvarlig for turen og sammensætning af hold. 

 

 


