
 

 

FU møde 24 Februar 2007 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Uwe Hansen og Herman S Petersen. 

 

Dagsorden: 

1.Siden sidst. 

2.Godkendelse af sidste møde i Januar 

3.Gennemgang af dagsorden til generalforsamling 

4.Gennemgang af indkomne forslag 

5.Eventuelt. 

 

 

 

Siden sidst: 
Vejen Skakforening er flyttet fra pedelboligen ind midt på Bakkely Skole. Da dele af skolen er 

solgt, og skal nybygges, vides ikke hvordan adgangsvejene kommer til at se ud. Der formodes at 

være mere overblik efter sommerferien, men vores hjemmeside vil løbende blive opdateret på 

området. 

Vejen har afholdt det næstsidste runde i SGP, i tålelig ro og orden. Der var lige et ungdomsband der 

skulle øve sig, men som udlejer havde sagt: ”Det er sådan nogle søde unge mennesker”. I 

forbindelsen med udflytningen, har vi i øvrigt fået håndsret over en gymnastiksal, så det problem 

ikke skulle opstå igen. 

Stillingen i SGP:  

1900+: 1. Helge Andersen, Bov 2. Mogens Grethe, Aabenraa 3. Hartmut Klemmt, Bov 

1700+: 1. H.U. Christensen, Tønder 2. Jan Oehmichen, Bov 3. Jan Rosenberg, Ribe 

1500+: 1. Teis Tapdrup, Tønder 2.Jens O. Olesen, Tønder 3. Jørgen Clausen, Gråsten  

1300+: 1. Uwe Hansen, Aabenraa 2. Erik Asmund, Gråsten 

1000+ 1.Erik Tiedgen, Tønder 2. Peter M. Jensen, Tønder  3. Morten Jessen, Vojens 

Begynder/Skole  1. Thomas Bergnæs, Tønder 2. Jesper Kallesen, Vojens 3. Troels Bergnæs Tønder  

Vil man være helt sikker på at komme i præmierækken, så er det bare med at møde op til sidste 

runde.  10/3 i Gråsten.   Bemærk Spillested: Gråsten Skole 

 
Juniorlederen har ikke gjort noget ved JGP. 

 

Turneringslederen stopper efter denne turnering! 

 

Kassereren havde sat medlemsudviklingen i grafform. Den viser at medlemsnedgangen primært 

sker i seniorrækken; de øvrige rækker, børn, juniorer og pensionister er stabile. Da det 

sandsynligvis er i overgangene fra børn til juniorer og juniorer til seniorer, at tabet sker, påhviler 

der et stort ansvar på den junioransvarlige, at holde fødekæden i gang. 

 

Formanden har været til HB-møde i Nyborg. Her blev DM fastlagt: Landsholdsklassen (2300+) skal 

have imellem 24 og 128 deltagere for at kunne afvikles; som en schweitzer i øvrigt. 

 



Skakserver-arbejdet er i fuld gang, og det forventes at en demo-model i påsken. Den egentlige 

opstart bliver engang i efteråret. HB havde indbudt skoleskakrepræsentanter til møde for at se 

 på samarbejdsmuligheder. 

 

Der er 64+ tilmeldte til Ribe EMT 

 

Pokalskak i Tønder 29/4 

 

Godkendelse af sidste møde i Januar: 
Referater godkendes. 

 

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling: 
Dagsordnen blev ændret, således at punktet ”Sydjysk Enkeltmands Turnering” blev placeret under 

indkomne forslag, idet der var fremkommet forslag til dette emne. Punktet med valg af revisor, og 

suppleanter var faldet ud og blev genplaceret. 

 

Gennemgang af indkomne forslag: 
Der var to forslag fra FU, som var blevet endevendt. Så var der forslag om holdturneringen i D-

rækken, fra Morten Jessen, Vojens, som blev sendt videre til Generalforsamlingen. Jørgen Nielsen 

havde fremsat forslag om et program der skulle kunne hjælpe turneringslederen. Herman har set på 

tre forskellige programmer, og fælles for disse var at Herman ikke mente at de var gode nok. FU 

besluttede at lade TL stå for valget af et program. Niels Falsig, Tønder havde fremsendt nogle 

strøtanker omkring SEMT og et sønderjydsk hurtigskakmesterskab. Heraf ville dele af det blive 

drøftet på generalforsamlingen og resten kunne bruges af et kommende FU. 

 

Eventuelt: 
Der var ikke noget til eventuelt 

 

Referent: 

Søren Krabbenhøft      

 


