
  

FU møde 25. august 2013 i Sønderjysk skak.  

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen, Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, Jens Carl Petersen 

og Susan Clausen 

Dagsorden:  
 

1. Referat fra seneste møde (alle). 

2. Siden sidst (alle) 

3.. Holdturneringen (Kai)  

4.  DSU´s nye kartotekssystem (Jacob og Jens Carl) 

5. Forslag til nye initiativer (alle) 

6. Juniorarbejdet (HansJørgen) 

7. Skoleskak (Kai) 

8. Næste Møde.  

9. Eventuelt 

 

1. Referatet: 

Referatet fra GF blev godkendt  

2. Siden sidst:  

 
I Vejen sker frafaldet fra toppen af. Konsekvensen kan blive at der kun er til et B-rækkehold. Vejen 

har fået nye spillelokaler i en aflagt fløj af VUC Vejen, Baunborgvej 2 i bygningen til venstre, med 

romertal på fronten. 

 

4 x Terrasseskak i Graasten. Ny Mesterspiller i klubben og far er pavestolt. Det store overskud, der 

er genereret ved kantinedrift flader bort da der kommer ny forpagter til hallen. Der er allerede 10 

tilmeldte til SEMT, 9. – 11. maj, selvom indbydelsen ikke er på gaden endnu. 

 

Helge, vores redaktør af Hovedkredsbladet stopper; og der er ikke nogle der er i stand til at udfylde 

hans sko; FU hører gerne nærmere ifald der skulle være interesse. 

 

Næste FU-møde 30. november. GF er 22. februar i Ribe. FU drøftede om vi skulle have et 

forsommermøde. Hvis der viser sig et behov for dette så mødes vi. 

 

3. Holdskak: 

 
Der er udsendt forslag af HTL Svend Erik Kramer, med deadlines, og det er business as usual. 

 

4. DSU´s nye kartotekssystem: 

 
Jens Carl har undret sig over om systemet selv kan finde ud af at få flyttet børn op til juniorer. 

Rene (Kasserer, DSU)ved det ikke.  Bjørn (Ratingkartoteksfører, DSU) ved det måske. Systemet er 

så kryptisk, at ikke mange forstår det. Mystisk at det samme kartotek kan generer to forskellige 

lister, så Jens Carl må ringe til en håndfuld formænd for at få klarhed. Begrebet førtidspensionist vil 



blive udfaset. Her blev det for teknisk selv for sekretæren, og efter 5 minutter måtte formanden 

skære igennem og stoppe diskussionen. 

Generelt kan siges at der hersker utryghed over situationen. 

5. Forslag til nye initiativer: 

FU barslede med storskak på byfestniveau, så der kan komme noget lokalprofilering. FU søger at 

klarlægge hvor mange storskakspil der er i Hovedkredsen, og rode lidt med konceptet i øvrigt. 

6. Juniorarbejde: 

Der er 21 børn og juniorer i Hovedkredsen, som støder sammen med skoleskakspillere til SGP, som 

kører rigtigt fint. Efter at Tjele ikke afholder Holdjunior-DM længere har HB kigget på problemet 

uden dog at komme nærmere en løsning. FU overvejede et tilbud, men de logistiske problemer er 

ganske store. 

7. Skoleskak: 
 

Man er nu oppe i over 200 skoler, problemet er bare at det ikke giver nye medlemmer. 

Hvis Skoleskak lederen ikke har en kobling til den lokale klub, så sker der intet. DSU må selv frem 

i skoen, for at få sakset nogle medlemmer. Da frafaldet i skoleskakken ligger omkring 4. – 5. klasse, 

så det er her DSU skal slå til. 

  

16. Næste Møde.  

 

3o.november, hos Jacob, hvor der skal kigges på Generalforsamling. 

Eventuelt: 

Skakbladet er stadigt elitært og kan undværes, det er tåbeligt at sende dyrt tjente kontingentpenge 

efter P & T. 

Procentuelt har hovedkredsen lige så mange juniorer og børn som hele unionen. 

FU udtrykte skepsis omkring hjemmesidens værdi, når så få bruger den; håbefuldt bliver det bedre 

nu hvor hovedkredsbladet har lidt bladdøden. Holdskaksiden fungerer dog fint. 

 

Referent: Søren Krabbenhøft      


