
 

 

FU møde 17. november 2007 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Svend Erik Kramer, Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Herman S Petersen 

og Morten Jessen. 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Økonomi. 

3. Holdturnering  

4. Sønderjysk EMT 

5. Syd Grand Prix 

6. Junior Hold DM 

7. Medlemskampagne - Skakserver 

8. Hæderstegn og initiativpris 

9. Generalforsamling 

10. Eventuelt 

11. Næste Møde 

 

 

Siden sidst: 
 

Der har været afholdt Kamplederkursus, med IA Vagn Lauritzen i spidsen. Det må betegnes som en 

succes idet 5 af de 7 deltagende har bestået kurset. 

 

Dansk Skoleskak har fået ny formand: Mads Jacobsen 

 

DM 2008 bliver afholdt på Hotel Scandic, Silkeborg. 

 

HB skal vælge ny kasserer og to menige medlemmer. 

FU ønsker mere magt i forhold til HB. 

 

Et nyt tiltag er DM i Hurtigskak, afvikles første gang i Odense 2008. 

 

Og så har DSU fået nyt logo, en rød hest. Det gamle logo kunne, i forbindelse med skakportalen, 

ikke roteres i 3D, uden at være meningsforstyrrende. 

 

To turneringer i Hovedkredsen synger på sidste vers. I Slotsturneringen spiller 26 mand sidste runde 

torsdag og i Tønder Byturnering er de 20 deltagere ved at være færdige. 

 

 

Økonomi: 
Kassebeholdning; 40508,41 kr. 

Medlemsantallet i 4 HK er 285  

 



Holdturnering: 
Opstarten af hjemmesiden har været endog særdeles problematisk. Der har dog vist sig mulighed 

for at siden er oppe at køre medio december. Indtil da må man nøjes med den testside der kan findes 

på 4 HK´s ”gamle” hjemmeside 

 

Vores nye Holdturneringsleder Kai Bjørnskov er kommet i gang. 

Vores Mesterrække har kun 5 hold, hvilket affødte en diskussion i FU om turneringsstrukturen og 

søndagskampe Man enedes i første omgang at tage TL Kai med på råd. 

Der vil være nedrykkere fra 2. Division der ville kunne afhjælpe problemet. 

 

Sønderjysk EMT: 
Vores Multiveteran Gotfred Sloth Jensen vandt årets udgave. Også denne turnering er udsat for 

vigende interesse, en mulig løsning kunne være at lade de store klubber i hovedkredsen stå for 

arrangementet. 

Aabenraa afholder Sønderjysk EMT i april 2008 

 

Syd Grand Prix: 
Tønder: 30 deltagere 

2. Afdeling i Vejen 24. November. Se invitation på Hjemmesiden 

 

Junior Hold-DM, Tjele: 
Det gik bedre end sidste år. På trods af et svagere hold, så lykkedes det 4. HK at blive nummer 6, 

med tre hovedkredse bag os, og vi var ved at lave ravage mod Århusianerne men måtte ned med 

nakken til sidst. 

 

Medlemskampagne – Skakserver: 
Det udvalg der skulle se på en medlemskampagne har afholdt deres første møde. Udvalget, der 

består af Erik Lund-Pedersen, Morten Jessen og Svend Erik Kramer, har et nyt møde 11. 

december hvor Kai Bjørnskov og Hansjørgen Clausen er inviteret. Udvalget har dog allerede 

barslet med et stormøde et centralt sted i hovedkredsen 26 Januar 2008. Da klokken er 10 i 12 for 

hovedkredsens klubber skal alle klubber deltage med 2 mand. Der skal diskuteres artikler, 

annoncer og pressemeddelelser i den lokale dagspresse, og reaktivere tidligere medlemmer, og 

finde forklaringer på hvorfor man holder op med at være i klub. FU forventer at 5 – 10.000 ville 

kunne bruges på arbejdet. 

 

Skakserveren kører på skinner, og der vil være opstart 15. december, og fra 1. marts for 

netmedlemmer. 

 

Hæderstegn og initiativpris: 
FU har nomineringerne på plads. 

 

Generalforsamling: 

23/2-2008 Røde Kro, Rødekro  

Kassereren og 2 FU-medlemmer; Frede er i tænkeboks, Hansjørgen og Herman modtager genvalg. 

 

Eventuelt: 
5. HK vil meget gerne fusionere. 

Dette vil blive taget op på Formandsmødet. 

 

Næste Møde 
Næste FU-møde er sat til 23 Februar 2008 RødeKro, Røde Kro kl.10.00 

 

Referent: Søren Krabbenhøft 


