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Gabøl d.19-11-01 

 

Forretningsmødereferat 

17-11-01 
 

Mødested:  Kurt Petersen 

  Haderslevvej 44 

  Ribe  

 

Deltagere:    
 Frank Petersen, formand 

 Ove Christensen, kasserer 

 Kurt Petersen, turneringsleder 

 Hansjørgen Clausen ungdomsleder-- har meddelt afbud. 

 Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent. 

Dagsorden:   
  1. Referat fra sidste møde. v/Frede 

 2. Holdturneringen i 4. hk.  v/Kurt. 

 3. Medlemssituationen og økonomi.  v/Ove 

 4. Juniorskak.  v/Frank på vegne af Hansjørgen. 

 5. Pokalturneringen 2002.  v/ Frede 

 6. Forslag om oprettelse af skakserver i hovedkredsen.  V/ Frank 

 7. Sønderjysk mesterskab 2002. 

 8. Skaktur Syd. 

 9. Sønderjysk Turneringskomite. 

 10. Eventuelt. 

 

1. Referat fra sidste møde. v/Frede 
Referatet blev kort gennemgået og godkendt. 

  

2. Holdturneringen i 4. hk.  v/Kurt 
Kurt beklagede at der trods dobbelt korrekturlæsning endnu en gang var lykkedes at sende programmet ud behæftet 

med et par fejl, som ikke skyldtes sætternissen. Fejlen rettedes dog uden problemer, idet Lunderskov byttede en hjemme-

kamp til en udekamp. Frank vedstod sig sin andel i det skete, da han også havde overset fejlen ved korrekturlæsningen, 

men glædede sig over at tidsplanen for udsendelse af programmet var overholdt. 

Der blev udtalt stor tilfredshed med Kurts holdturneringsside på 4.Hks hjemmeside. 

 

3. Medlemssituationen og økonomi.  v/Ove 
 Ove uddelte kopi af medlemsstatistik og regnskab. Frank beklagede at statistikken tilsyneladende fulgte tendensen på 

landsplan, men så ikke nogen umiddelbar løsning og mente samtidig, at de tiltag der i den sidste tid var gjort af  bl. a. Bov 

og Gråsten,  så ud til at bære frugt. 

Frede foreslog at man interesserede sig for pensionisterne, som var en stadig voksende gruppe, men som ham bekendt 

ikke var i kikkerten fra skakklubberne. Ove gjorde opmærksom på, at pensionisterne ville kræve at der skete noget omkring 

dem, i modsat fald ville de lige så hurtigt være tidligere medlemmer. Frank mente, at det måske var en ide med en pensio-

nistansvarlig i stil med juniorskakken. Vi enedes om at etablere en decideret pensionistpolitik.  

Økonomi 

  OVE gennemgik regnskabets hovedtal, som viste et driftsunderskud på 3.500 kr. Samtidig skal jubilæumsfonden angi-

ves i særskilt afsnit i regnskabet. 

4. Juniorskak.  v/Frank på vegne af Hansjørgen. 
Frank udtalte stor tilfredshed med det afholdte udtagelsesstævne, hvad angår arrangement og afvikling, men kunne op-

lyse at Hansjørgen til næste sæson vil udtage holdet, da den tilslutning der havde været langt fra stod mål med det arbejde 

der er ved at lave arrangementet. Frede mente at det var forkert at slette stævnet der jo er et rent juniorstævne og tilbød at 

arrangere stævnet, således at der kunne suppleres fra stævnet til holdet. 

 
 

5. Pokalturneringen 2002.  v/ Frede 
 Frede redegjorde for mailkorrespondance med Niels Falsig om ændring af datoen for afholdelse af kredsens pokalfi-

nale og man enedes om, at den eneste brugbare dato var den 5 maj 2002. Kurt vil på turneringsdagen virke som TL, men 

har derudover ikke tid til at deltage i tilrettelæggelsen. Indkøb af præmier vil denne gang blive beskåret med 300 kr. pr. 

vindende hold, der deltager i den afsluttende pokalfinale i Nyborg. 
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6. Forslag om oprettelse af skakserver i hovedkredsen.  V/ Frank 
Først forslaget 

Vi har nu fået vores hjemmeside godt op at køre, men der er masser af uudnyttede muligheder. En af dem er at op-

rette en såkaldt skakserver, hvor folk kan spille skak hjemme fra deres PC. Som det er i dag har ingen klubber, hoved-

kredse eller andet i unionen et sted, hvor man kan spille skak. Her har vi muligheden for at være de første. Alternativet 

er at gå ind på TV2s hjemmeside. Jeg synes vi skal oprette en  syd og sønderjysk hjemmeside, hvor man på alle tider kan 

spille skak mod andre, men særligt lave "klubmøder” fx lørdag og søndag kl. 13.00 til 16.00. Her er man så sikre på at 

møde nogen. Vi har fra DSU fået stillet 6000 kr til rådighed til medlemsfremmende formål. Dem foreslår jeg at bruge til 

dette. Jesper Jensen er manden der kan klare dette, men det er så stor en opgave, at han skal aflønnes for det. Jeg vil 

lave en skriftlig kontrakt med Jesper Jensen. Sandsynligvis er der også støttebeløb fra DSU til dette. For at understøtte 

tiltaget vil jeg i Jydske Vestkysten på forsiden indrykke en annonce om, at her er syd og sønderjydernes mødested for 

skakspillere. Rigtige skakspillere. 

Efter nogen debat om forslaget enedes vi om, at Frank beder Jesper om et oplæg vedr. muligheder og driftsomkostnin-

ger. Der skal også tages stilling til, om det skal være helt gratis at spille -det  kunne f.eks. koste 1 kr. pr parti eller 2 øre pr 

minut. I alle tilfælde er vi enige om, at det skal forsøges med en prøvetid på 2-3 år og en satsning på 6-8.000 kr. Der er 

antagelig ingen problemer med at få DSU til at støtte projektet, som i så fald vil være det første i DSU. 

 

7. Sønderjysk mesterskab 2002. 
Lidt sent fik vi tilbagemelding om de tiltag, som Haderslev Skakklub har gjort. Til gengæld har de fremsendt et materi-

ale, som ikke levner plads til tvivl om, at arrangementet er i særdeles gode hænder, hvad tilrettelæggelse angår, så der var 

ingen kommentarer til stævnet. Haderslev kontaktes m.h.t. at få ”Sport i Syd” v/ Kurt Leth til at bringe det i radio og tv. 

   

8. Skaktur Syd. 
Almindelig tilfredshed med skakturen, som foreløbig tæller ca. 70 deltagere. Der blev efterlyst en status quo fra festko-

miteen. Vi enedes om at selve afslutningsfesten først skal afholdes i begyndelsen af næste sæson.  

  

9. Sønderjysk Turneringskomite. 
Frede tager kontakt til Claus Mogensen for at få komiteen udvidet til at indbefatte  et udrykningshold til divisions-

kampe. Såvel Haderslev som Tønder, Aabenraa og Ribe har været i problemer. 

  

10. Eventuelt. 
Kurt fremviste et forslag til ny forside til holdturneringsprogram, som vi trygt overlod til ham at kreere.  

Helge ønsker mere opbakning fra såvel FU, som fra klubberne med hensyn til indlæg. Manglende opbakning kan betyde 

at vi skal finde en ny redaktør. 

FrøslevOpen er en succes, som FU betænker med et mindre beløb. 

Jydske Vestkysten har stadigvæk ingen skakspalte på trods af, at de har lovet at den ville komme igen. Send dem en 

mail. 

 

Næste møde – 16 febr.02 kl.1030 på Røde kro i Rødekro. 


