
 

FU møde 21. februar 2015 i Sønderjysk skak. 
   Vojens Skakklub, Danmarksgade 8 

 
Deltagere: 

Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen og 
Peder Pharsen. 

 

Dagsorden:   

1. Referat fra sidste møde (alle). 
2. Siden sidst (alle) Herunder nyt fra HBmødet 8.2.15 (Kai) 

3. DSU’s turneringssystem (fælles orientering, alle) 
4. 4.HK ́s økonomi (Jens Carl, hovedtræk) (Bilag) 

5. Juniorarbejdet. (Hansjørgen) 
6. 4. HK’s hjemmeside. (Peder) 

7. Forslag til nye initiativer (alle) 

8. Forslag til fusion med 5. HK (bilag er under udarbejdelse og vil forhåbentlig 
foreligge) 

9. Forberedende arbejde med kalenderen 2015 – 16 (divisionsturneringen, 
FUmøder?). (Bilag) 

10. Skoleskak (Kai) 
11. Forberedelse af generalforsamlingen (Bilag) 

12. Eventuelt 
 

Referatet: 
Ingen kommentarer til referatet. Sekretæren påpegede at når FU har en 
indsigelsesfrist før offentliggørelse, så skal webmasteren, som jo er medlem af 

FU, have klar besked om offentliggørelse. 

 
Siden sidst: 
Graasten fik afviklet sin Slotsturnering, selvom Aabenraa er lukket ned, man 
fik Bov med i stedet. 

HB: 
Formanden informerede om de genvordigheder der har hersket omkring 
Holdskaksystemet. DSU håber at have noget klart til efteråret, men vil ikke 

love noget. HB påtænker at søsætte et ungdoms Gran Prix. Endeligt bliver 
rating reglerne tilnærmet til ELO. Division og øvrige rækker skal ikke afvikles i 

samme weekend, da det støder mod planerne for at direktsende fra 
Skakligaen. Dette har så klemt Bov, da der ikke er blevet skelet til tyske 

spilleweekender. 

DSU’s nye turneringssystem: 
Se ovennævnte og Formandens beretning om hvor slet det har været. 

At det ikke virker optimalt kan ses af det ikke magter dobbeltrunder, de skal 
lægges manuelt. I det tilfælde kan EMT-afgiften virke mystisk da man selv skal 

lave alt arbejdet. 



4. HK´s økonomi: 
Regnskabet gennemgås, og det er overordentligt nydeligt; overskud 13.101,30 

hvortil der skal tillægges en formueoverførsel fra Aabenraa på 10.490,62, i alt 
21.698,82 og balance på 68.297,83. 

De fine tal skyldes bl.a. manglende maxister. 
Kassereren fortalte om netbanking, der har overtaget portoudgiften fra 

frimærker, da man hurtigt kan klikke sig fattig online. 
 

Juniorarbejdet: 
Der er 25 juniorer i hovedkredsen. SGP er stadig det bedste sted at få spillet, 
der har i alt deltaget 15 juniorer mindst én gang. 

 

Hjemmesiden: 
Der er i alvorlige problemer efter en opdatering. Webmaster fremviste fyldig 

korrespondance med udbyder, der har sendt Peder en masse programfiler, der 
skulle indsættes for at rette op på problemet. Det er næsten fuldtidsarbejde. 

Så hjemmesiden halter i øjeblikket, men æ, ø og å skulle virke. Peder 
kontakter udbyder om et nyt system. FU vedtager at få forhandlet noget nyt, 

med skelen til den måske kommende fusion med 5.HK. 
 

Forslag til nye initiativer: 
Business as usual. 
 

Fusion: 
Det lovede fusionspapir blev ikke færdigt til i dag. Planen er derfor at der 
afholdes ekstraordinære Generalforsamlinger i de respektive Hovedkredse, 

hvorefter der kan laves en stiftende Generalforsamling for den nye 
Hovedkreds. Kai refererede fra en korrespondance med sin modpart i 5.HK 

omkring forskelle i vedtægter og love for Hovedkredsene. Disse synes at være 
teknikaliteter der skulle være nemme at få løst. 

 

Kalenderen 2015 – 16: 
Kalender gennemgås 

 

Skoleskak: 
Det tordner derudaf. Men Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har anklaget Dansk 

Skole Skak (DSS) for manglende demokratisk opbygning og har holdt en stor 
støtte tilbage. To på hinanden følgende møder trak kun ledelsen, som derfor 

har deponeret en opsigelse. Så kan DSS selv rode med det 

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling: 

Dagsordenen blev gennemgået. 
 

 

Eventuelt: 
Muligvis Gran Prix i Tønder 9. maj 

 
 

Referent: 
Søren Krabbenhøft      


