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Gabøl d.1-9-00 

 

Forretningsudvalgsmødereferat 

18-8-00 
 

Mødested:  Frede Arnfeldt Andersen 
   Koldingvej 6, Gabøl 

 6500   Vojens  

 

Deltagere:  Frank Petersen, formand 

 Ove Christensen, kasserer 

 Kurt Petersen. Turneringsleder 

 Hansjørgen Clausen ungdomsleder 

 Frede Arnfeldt Andersen, sekretær og referent. 

Dagsorden:   
 1 Holdturneringen 

  a. –tidsplan for trykning og forsendelse af program 

  b. –gennemgang af Kurts udkast til regler   

 2.    Økonomi og medlemstal.  OC 

 3.    Juniorhold DM. HJC  

 4.    Dagsorden for det kommende HB-møde  

 5.    Sønderjydsk Skaks Turneringskomite. FAA 

 5.5. Pokalturneringen 

 6.    Andet 

 

 Frank indledte mødet med en kort gennemgang af de aktiviteter, der havde fundet sted siden sidste 

møde, uddelte kopier af diverse indkomne skrivelser og gennemgik kort ”Skak på mange måder.  

Punkt 5.5-Pokalturnering blev tilføjet” Dagsordenen  ” 

. 

1 Holdturneringen 
a.–tidsplan for trykning og forsendelse af program  

De faste rutiner: Udsendelse af tilmeldingsskemaer uge 32 

  Tilmeldingsskemaer retur uge 36 

  Udsendelse af ”Holdturneringsprogram uge 40,  

Ovennævnte faste rutiner blev efter indlæg fra Kurt og Ove vedtaget. 

b–gennemgang af Kurts udkast til regler 
Der indføjes ny §8 Ingen kan spille for 2 klubber i 4 Hk´s holdturnering. 

Det var enighed om at D-rækken må indeholde skoleskakhold disse skal ved tilmeldingen markeres 

med et ”S”. Det vil være nødvendig med en vis smidighed at anvende disse hold, da chaufføren kan 

have et ”upassende ” ratingtal. Herefter fremviste Kurt et utal af forslag af forside layout med kredsens 

logo og man diskuterede farven på forsiden. 

FP er siden blevet kontaktet af Uffe Leisner, Frøslevlejrens Efterskole, om han som chauffør 

måtte spille for sit d-række hold og samtidigt spille "rigtig" holdskak i fx A-rækken for en anden 

klub. FP mener, at dette må være tilladt i D-rækken, fordi  denne række er så ny: "vi kan ikke være 

kræsne, hvis vi skal gøre os håb om at få rækken op at stå." 

 

 

2.  Økonomi og medlemstal.  OC 
Ove gennemgik kort regnskabet og fastslog at det fulgte budgettet. 

Medlemstallet fremgår af efterfølgende tabel  
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Studerer man tabellen er det eneste lyspunkt at tilbagegangen bliver mindre år for år, så der er håb 

forude. 

 Økonomien følger det budgetterede og fremover vil Frank få et uddrag med de aktuelle hovedtal til 

orientering en gang i kvartalet. 

3.  Juniorhold DM. HJC 
Udtagelsesstævne er arrangeret og afholdes den 26 august i Gråsten, de 16 stærkeste juniorer er 

inviteret til stævnet. Stævnet er nu afholdt, og 8 mand udtaget. desværre mødte kun 10 mand op, men 

til gengæld fik stævnet flot omtale i Jydske Vestkysten. JHC havde arrangeret fint med præmier til alle 

og rige forsyninger af sodavand, pølser og andet godt. 

4.  Dagsorden for det kommende HB-møde 
 Frank gennemgik dagsordenen, hvor det vigtigste emne var Søren Bech Hansen´s uventede 

tilbagetrækning fra formandsposten, det er næsten sikkert at det bliver Ole Bloch der substitueres som 

formand indtil det næste påske møde, hvor der så på normal vis vil blive valgt en ny formand. FP har i 

mellemtiden udsendt kort referat til hovedkredsen. 

5. Sønderjydsk Skaks Turneringskomite. FAA 
Turneringskomiteen har konstitueret sig med Claus Mogensen som formand og Niels Falsig, Vagn 

Lauritzen og Frede som menige medlemmer. 

Claus har lavet udkast til turneringsindbydelser -hvad der skal og bør stå i en turneringsindbydelse-, 

samt tips og gode råd til arrangører. Vagn har lavet et skema, hvor man hurtigt kan finde de oftest 

forekommende regelproblemer for såvel normal- som hurtig- og lynskakturneringer. 

Disse vil hurtigst muligt blive konfirmeret af SKT og blive oplagt på komiteens hjemmeside, som 

der vil være en link til på kredsens hjemmeside.  

Jeg for venter at vi afholder startmøde for komiteens arbejde i løbet af meget kort tid. FP bad FAA 

sørge for, at der blev skrevet en artikel til Nyt fra 4.HK og en til Skakkbladet. 

5.5. Pokalturneringen 
Frank var meget begejstret for turneringen i år deltog der 18 hold, men arrangementet er så 

tidskrævende at han ønskede en afløser. 

Frede ville forelægge det ved næste møde i SKT og forsøge at få en fra komiteen  til at overtage 

jobbet.   

Andet 

Flygtninge skak. HCJ 
8 april blev der holdt møde i Fredericia ”Skak i Bosnien-skakkultur”, HCJ gav et resume fra mødet 

uddelte nogle tryksager derfra, forfattet på bosnisk og dansk, disse kan bestilles hos HCJ. 

HCJ laver et resume som bliver lagt på vor hjemmeside. 

Nye skakregler 
Frank oplyste at der snart kommer nye regler fra FIDE 

Sekretariat 
For at give DSU en fast adresse, i øjeblikket er den formandens adresse, kunne man gøre Bjørn 

Laursen til DSU´s faste adresse, dette ville være en god overgangsløsning indtil der var midler til at 

fuldføre visionerne om et fast sekretariat. 

Okt. år Senior   Pen   Børn   Junior   

 

i alt   

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

19-8-00 285 -17 81 +3 27 -8 32 +6 425 -16 

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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Næste møde – fredag d.17 november hos Ove. 
  


