
 

 

FU møde 19 Maj 2007 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

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

Petersen. 

 

Dagsorden: 
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3.Holdturneringen -  nyt system, ny TL 

4.Sønderjysk EMT 
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6.SGP 
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9.Næste Møde 

 

 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde : 
Grundet procedure-ændring vil punktet fremover falde bort 

 

Siden sidst: 
Formanden redegjorde kort for tidligere hovedkredskasserer Ove Christensen´s alvorlige sygdom. 

Han har pådraget sig en hjerneblødning og kommer næppe tilbage til skakken mere. 

 

HB-møde i Aalborg: Skakserveren skal starte 12. November. I en 3 ugers periode forinden vil en 

flok prøveklude prøvekøre systemet, for at luge ud i børnesygdommene. Da man skal være DSU-

medlem for at kunne spille, vil der blive oprettet et netmedlemsskab. DSU har store forventninger 

til projektet, mens FU luftede lidt lunkenhed. Der vil blive iværksat en medlemskampagne i Januar 

2008; pengene skalkomme fra Hovedkredsene til klubberne. 6. HK vil bevilge 30.000.- et beløb 4. 

HK ikke vil forsøge at matche. 

 

Junior Hold-DM bliver igen afholdt på Tjele dog med den ændring at der er en brugerbetaling på 

200,- pr. deltager. I år afholdes stævnet 5-7 Oktober. 

Der har vist sig utilfredshed med den kørselsordning (Udligning) som gælder ved Hold-DM, både 

1. og 7. Hovedkredse har meldt fra, hvorimod 4. HK står fast på ordningen. 

  

 Terminen for Divisionsturneringen er nu fastlagt og følger Bundesligaen således at der ikke vil 

være overlap af kampdage. 

 

Kamplederkurset er 6. Oktober i Aktivitetshuset i Padborg (Lige over for Stationen) 

 

Medlemstallet er stærkt faldende, både nationalt og lokalt. Fra Januar til April er medlemstallet i 4. 

HK faldet fra 325 til 313 personer, hvortil kan tillægges et yderligere fald på 7 personer, da 



Lunderskov har valgt at lukke klubben. Da de medlemsfremmende aktiviteter ligger på klubniveau, 

kan FU kun opfordre til at der bliver arbejdet på det i klubberne. 

 

Holdturneringen -  nyt system, ny TL 
Der var kun 1 spiller med Maximumpoint: Ulrik Gudmunson Fra Ribe 

TL havde bedt om en opdateret udgave af ratingberegningssystemet, men fik ikke noget svar. 

Sendte så ratingtallene afsted i den gamle udgave, som han så fik retur da de var beregnet på et 

forkert grundlag. TL mangler nu kun at beregne rating for ca. 150 personer. Da det kun skulle tage 

2 minutter pr. spiller, så forventes det færdigjort i weekenden. Fra den gamle TL til den kommende 

TL skal lyde et opråb: giv klubberne en opsang; send resultater ind, det stopper det hele når der 

mangler bare et enkelt resultat, her er Haderslev en af de store syndere. 

Den afgående TL vil hjælpe den ny, med at komme ordentligt i gang, så han overstår 

børnesygdommene. 

Det på generalforsamlingen vedtagne, at FU skulle have et nyt system, ender med at blive det som 

findes allerede i 3. og 6. HK. Dette er nærmest en hjemmeside i sig selv. 

Karsten Fyhn stopper som webmaster, men der arbejdes på at finde en ny, udover at der er planer 

om at tilknytte en teknisk supervisor til det nye system. Systemet skulle meget gerne være klar til 

turneringsstaten i efteråret, hvorefter der ikke er flere hovedkredse der ikke har et ratingsystem. 

 

Sønderjysk EMT 
Der findes ingen regler vedrørende Sønderjysk EMT; Tidligere formand Frank Petersen har været 

gemmerne igennem, men har ikke fundet noget. Der var enighed om at den Sønderjyske Mester skal 

være fra 4. HK, og altid vil få præmie. 

Løgumkloster `s 2007-udgave bliver afholdt på Agerskov Skole, på søndagene 9 – 16 – 27 

September. Man kan tilmelde sig via Løgumklosters hjemmeside. Hvis der kommer så få deltagere 

som i Vojens, skal SEMT tages op til seriøs overvejelse. 

 

Pokalturnering 
Stævnet kører godt, men deltagerantallet gør, at der skal intensiveret PR til for at lokke flere med 

 

SGP 
Grundet omstændigheder omkring Ove Christensens sygdom er Svend Erik Kramer udtrådt af 

udvalget, hvilket dog ikke er det store problem. Konceptet, med småjusteringer, er klart så der ikke 

så meget arbejde i udvalget. 

Siden sidste sæson er Haderslev trådt ind som turneringsarrangør og kun detaljer afgør om Vejen 

tager en tur mere. 

 

Ribe EMT 
Ribe har været i tænkeboksen omkring Ribe EMT 2008. Man var mest stemt for at stoppe, men 

multiple trusler har medført at de tager et år mere !! 

Øgede udgifter til brandvagter, rengøring, trykning af program har medført øgede udgifter. 

 FU besluttede at præmiere det gode tiltag med  5000,- i 2008. 

 

Eventuelt: 
Der skal kigges på vedtægterne, men det ligger ikke lige først for. 

Der sker igen noget i forholdet til 5. Hovedkreds. Aftaler om samarbejde og fusion skal dog op på 

HB-niveau., hvor  DSU-formand Erik Sjöberg mener at vi skal have en helt ny opdeling af landet. 

 

Næste Møde 
 Næste FU-møde afholdes hos HansJørgen d.26/8-2007 kl. 10.00 

 

Referent: 

Søren Krabbenhøft      


