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Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub torsdag den 06.12.2012 kl. 

19.30 hos Karl. 
  
 

1. Siden sidst. 
- aflysning af simultan i Rådhuscentret 

- nekrologer i Skakbladet 
- aflysning af SGP-3 i Ejby 

 
Referat: 

Simultan i Rådhuscentret har i nogle år været en tradition i forbindelse med Rådhuscentrets fødselsdag, der 

afholdes en søndag i begyndelsen af skolernes efterårsferie (uge 42). I år kiksede kommunikationen med de 

nye folk i centerforeningen. Arrangementet blev rykket en uge frem uden vores viden, og da det blev 

annonceret, var det uden skak på programmet. 

Palle tager direkte kontakt til centerforeningen i godt tid inden næste års fødselsdag for at høre, om der 

fortsat er interesse for et skakarrangement. 
 

Skakbladet nr. 2012:6 bringer nekrologer over Frede Andersen og Godtfred Sloth Jensen. Det samme gør 

Sønderjysk Skaknyt nr. 63. 

 

SGP 2012-13. 3. afdeling af sæsonens Grand Prix serie var for første gang henlagt til Ejby i 3. HK. På grund 

af få tilmeldinger (16 deltagere) blev stævnet aflyst. Der er formentlig flere årsager til de få tilmeldinger. 

Markedsføringen kunne have været mere intensiv, og stævnet faldt tidsmæssigt sammen med DM i 

skoleskak i Odense. Aflysningen betyder, at SGP-serien igen i denne sæson kommer til at bestå af 7 

hurtigturneringer placeret forskellige steder i 4. og 5. Hovedkreds. 
 
 

2. Vojens Juleturnering 2012 – SGP-4, den 28.12.2012. 
- Invitation er udsendt 
- lokaler er bestilt 
- opgavefordeling 

- økonomi 

- bræt, brikker og ure 

- præmier 

- ”Vær velkommen…” 

 

Referat: 

- Invitationer er udsendt – d.v.s. sendt pr. mail til formændene for skakklubberne i 3., 4. og 5. HK. Desuden til  

  de 3 hovedkredses hjemmesider og til kontaktpersoner, der sidste år foretog tilmeldinger til juleturneringen.  

  Invitationen ligger på Vojens Skakklubs hjemmeside, og det er lidt forskelligt, hvordan turneringsinvitationer  

  håndteres i klubberne. Nogle steder sættes de på hjemmesiden, andre steder printes de og uddeles til  

  interesserede medlemmer. De første tilmeldinger er kommet ind. Der er tidsmæssigt sammenfald med en  

  hurtigturnering i Frem, Odense. 

- Palle har bestilt lokaler på Lagoniskolen. 

- Palle sørger for indkøb og tager sig sammen med Lissie af køkkenet. 

- Karl tager imod tilmeldinger og laver program. Når vi kender deltagerantallet sørger Karl om nødvendigt for  

  lån af supplerende udstyr (bræt, brikker, ure) fra naboklubber. 

- Morten, Karl og Mogens leder turneringsafviklingen ved hjælp af Chess Manager. Vi har et lager af farvet  

  papir til udskrivning af rundekort. 

- Palle sørger for bestilling af erindringspræmier til deltagerne i skoleskakgruppen. 



- Vi fastholder traditionen med at begynde med en fællessang (Vær velkommen, Herrens år). 

  

 
3. Medlemsstatus 
- seniorer 
- juniorer  
- rekruttering 
 
Referat:  

Vi er p.t. 12 DSU-medlemmer og 5-6 skoleskakspillere. Vi har desuden haft skakinteresserede på besøg 

nogle gange, men uden så stabilt fremmøde, at der har været grundlag for medlemskab i første omgang. I 

skoleskakafdelingen har der desværre været frafald, både i.f.t. sidste sæson og efter sæsonstart i år. 

Rekruttering: Karl mailer til et par potentielle medlemskandidater og undersøger, om der er kommet gang i 

skakken i anden klasse på Lagoniskolen. Skolen er i hvert fald tilmeldt Skolernes Skakdag i 2013. 

Kontaktpersoner: Claus Nielsen og Peter Lindskog. 
 
 

4. Materialestatus 
- Forslag: Gennemgang – sortering og optælling – af materiel den 10.12.12 

 
Referat: 

I forbindelse med klubaftenen den 10.12.2012 sorteres og optælles materiel, så vi får overblik over, hvad der 

kan bruges til juleturneringen. Karl har filt til reparation af brikker, der mangler filtunderlag. 

Det er ikke lykkedes at skaffe stilleskruer til de ure, der mangler. Palle køber batterier til de elektroniske ure. 

 
 

5. Klubturnering, holdturnering 
- status 

- forårssæson 

 
Referat: 

Det er ikke gået alt for godt i holdturneringen. Det er lykkedes at opstille 3 hold i henholdsvis A-, B- og C-

rækken. Kvalifikation til oprykning ser ikke ud til at blive et tema, men vi har begrundet håb om at avancere 

en smule i tabellerne. 
 

Klubturneringen færdiggøres om nødvendigt efter jul, og gentages med omvendte farver i forårssæsonen.  

I skoleskakafdelingen er efterårsturneringen allerede færdigafviklet, fordi vi er så få medlemmer i den 

afdeling. De sidste gange før jul spilles partier for sjov eller evt. simultan efter undervisningen. 

 

 
6. Juleafslutning den 17.12.2012 
- lokaler (lokale 1 er optaget kl. 14-18) 
- program for juniorer 

 
Referat: 

Juleafslutningen foregår som sædvanligt.  

For skoleskakspillerne foregår afslutningen i lokale 6 kl. 18-19. Alle-mod-alle lynturnering med en form for 

handicap, så alle får en chance for at vinde. Juleafslutningen annonceres i ugebrevet – herunder, at alle skal 

medbringe en julegave til en værdi af ca./max. 20 kr.  

Palle søger for sodavand, kage og slik/barer. Desuden for en pokal til vinderen af efterårsturneringen. 

 

Nogenlunde samme koncept – lynturnering om medbragte gaver samt fælles kaffebord – for de voksne 

medlemmer. 
 
 



7. Generalforsamling 2013 
Vedtægter: 

Generalforsamling holdes én gang årligt i løbet af februar måned.  

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, på klubbens hjemmeside og skriftlig eller elektronisk 

udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.  

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor  

I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

 
Forslag: afholdes mandag den 18.02.2013 

Valg: Morten og Palle er på valg som bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal vælges en bestyrelsessuppleant. Vi mangler en revisor 

(hidtil Frede), og der skal vælges en revisorsuppleant (hidtil Senaid). 

 
Referat: 
Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. februar 2013 kl. 19.30. 

Vi har i øjeblikket hverken en revisor eller en revisorsuppleant i medlemskredsen. 

Palle kontakter Mogens for at høre, om han vil revidere regnskabet. 

 
 
8. Hjemmeside, medlemsblad, presse 
- Er der behov for et nyt nummer af Springeren? Forslag til indhold? 

 
Referat: 

Hjemmesiden bliver brugt, og der er god dækning af begivenheder i skakklubben i lokalpressen, når vi 

forsyner den med stof og fotos.  
 

Karl prøver at få mindst ét nummer af Springeren ud inden generalforsamlingen. Palle sørger for 

eksemplarer til sponsorerne. 
 

Efter Tønder Banks krak er Sydbank flyttet til Rådhuscentret. Det får konsekvenser for Høtteskakken. 

Palle tager kontakt til Sydbank for at høre, om arrangementet blot kan forlægges til Rådhuscentret. 

 
 
9. Eventuelt 
 
Referat: 
- Haderslev Juleturnering for skoleskakspillere den 8. december. Ingen tilmeldte fra Vojens Skoleskak og  
  kun 12 tilmeldt i alt. 

  Der er masser af muligheder for at spille skak – måske rigeligt i.f.t. antallet af turneringsaktive?! 

 
/Referat: Karl Posselt 


