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Referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 2010.  
 
DELTAGERE: Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen og Karl Posselt. 
 
1. Siden sidst. 

 
Referat: 
Udmeldelser. Thorbjørn Møller og Jes Ewald har meldt sig ud af Vojens Skakklub. Palle har videresendt 
udmeldelserne til 4. Hovedkreds/DSU. Der er enighed i bestyrelsen om, at udmeldelser skal effektueres 
hurtigst muligt af hensyn til klubbens økonomi.  
 
Nøgler. Det er ikke lykkedes Morten at få fat i en låsesmed for at få lavet en kopi af skabsnøglen til Karl. 
Morten prøver én gang til – evt. også den nye låsesmed, der muligvis er åbnet i Vestergade. 
 
Juleturneringen. Palle har bestilt lokaler på Bregnbjergskolen til juleturneringen den 28.12.2010. En mundtlig 
aftale med pedellen forventes bekræftet på tryk i nær fremtid. (Bekræftelsen modtaget pr.mail den 
04.05.2010). 
 
Scoringspræmie i holdturneringen. Ken Gejl Jørgensen skal have overrakt en scoringspræmie fra 
Hovedkredsen i forbindelse med sæsonafslutningen. Det er en pengepræmie på 300,-kr., og følgebrev er 
modtaget fra Hovedkredsen. Palle sørger for, at beløbet er kontant til rådighed på sidste klubaften. 
Pengebeløbet udsendes ikke særskilt fra Hovedkredsen, men fratrækkes i stedet ved næste 
kontingentafregning. 
 
Dansk Skole Skak. Morten var forhindret, men Karl deltog i generalforsamlingen i den lokale afdeling af 
Dansk Skole Skak den 21. april i Aabenraa og orienterede kort på bestyrelsesmøedet. Morten og Palle 
opfordrede Karl til at tilmelde sig DSS´ nyhedsmail.  
Det er fint, at Vojens Skakklubs juniorafdeling kan være gruppetilmeldt DSS. I nogle tilfælde er det dog et 
problem, at juniorafdelingen ikke kan anerkendes som en alm. Skoleskakklub, fordi juniorerne kommer fra 
forskellige skoler i kommunen. 
På generalforsamlingen fortalte Bjørnskov om et positivt svar på en henvendelse til Haderslev Kommune om 
etablering af et kursus for skoleskakledere. 
 
Foreningspriser. Nordea og Lions uddeler hvert år anerkendelsespriser til personer, der har gjort en særlig 
indsats i det frivillige foreningsliv. Der kan indstilles (udførligt begrundede) kandidater til priserne via 
ansøgningsskemaer, der udsendes til foreningerne. 
 
Hjemmesiden. Karl mangler fortsat at få installeret en ny version af Microsoft Frontpage til vedligeholdelse af 
hjemmesiden. (Er sket den 10.05.2010). 
 
Springeren. Her mangler Karl også fortsat en nyere version af Microsoft Publisher. Ingen løsning p.t.  
 
Bestyrelsen drøftede kort relevansen af hjemmeside og klubblad med det nuværende lave medlemstal. Men 
der må naturligvis arbejdes på at rekruttere nye medlemmer, hvorefter det igen giver mening med en god 
intern information – elektronisk og på tryk. 
 
Materialestatus. Bestyrelsen har gjort status m.h.t. Vojens Skakklubs materialer. Defekte skakure er 
frasorteret. Frede Andersen har erklæret sig villig til at se på mulighederne for reparation i løbet af 
sommeren. Hvis Frede finder det uoverkommeligt, undersøger Palle, om der evt. skulle være en 
finmekaniker fra flyvestationen, der vil påtage sig opgaven. 
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Nogle ure har kun mindre defekter, men bestyrelsen er enig om, at der ikke skal ofres alverden på de ikke 
umiddelbart reparerbare ure. De bliver kasseret. 
 
Efter sorteringen af bræt, brikker og ure er det på almindelige klubaftener kun nødvendigt at tage materialer 
fra det ene skab. Det skal måske skiltes bedre, så medlemmerne er klar over det. 
 
Sønderjysk Grand Prix. Sidste turneringsrunde blev arrangeret af Alssund og Gråsten på Gråsten Skole. De 
deltagende Vojens-spillere har gennemgående klaret sig godt i turneringen. Bedst placerede: Kristine blev 
nr. 2 i sin gruppe, Ken blev nr. 1 i sin gruppe. Det er lidt skuffende, at der endnu ikke er rapporteret 
fyldestgørende fra sidste turneringsrunde og det samlede resultat af Grad Prix-turneringen. På 4. 
Hovedkreds´ hjemmeside er der kun en oversigt over præmietagerne i sidste runde. 
 
Løgumkloster Byturnering. 3 runder er spillet. Der resterer 2 runder. Fra Vojens deltager Morten. 
 
TL-/dommeruddannelse. Ken og Palle er tilmeldt, men har endnu ikke gennemført kurset. 
Karl figurerer stadig på listen over medlemmer med Turneringslederlicens, men uddannelsen er så gammel, 
at den måske burde gannemføres på ny. 
 
 

2. Haderslev Kommune 
 
Referat: 
Lokaler. Karl har bestilt lokaler i Danmarksgade til en nye sæson 2010/11 (ansøgningsfrist den 1. maj 2010). 
Selv om Vojens-afdelingen af 10. Klasseskolen ser ud til at blive nedlagt, forventes det, at vi fortsat kan få 
stillet de nuværende lokaler til rådighed. Det vides ikke, hvornår vi får svar på ansøgningen. 
 
Tilskudsmuligheder. Haderslev Kommune har forskellige tilskudsordninger, f.eks. til sommerferieaktiviteter 
og lederuddannelse. P.t. er der dog ikke noget presserende behov, men evt. hvis det lykkes at hæve 
medlemstallet. 
 
Børneattester. Karl har undersøgt de kommunale krav vedr. børneattester. Kommunen kræver, at 
foreningerne hvert år underskriver en erklæring om, at de indhenter børneattester for de relevante ledere.  
Det er derefter foreningen selv, der skaffer sig en børneattest for de ledere, der har med børn at gøre. 
Morten har i forvejen afgivet attest til Haderslev Kommune i forbindelse med sit job, men undersøger, 
hvordan han lettest skaffer sig en ny attest til brug for skakklubben. 
 

3. Sæsonafslutning den 17. maj 
 
Referat: 
Palle presser på for at få afviklet flest mulige klubturneringspartier. De fleste kommer dog til at mangle et par 
partier. Afhængig af, hvordan status er den 17.05. slutter vi at med turneringspartier eller en lynturnering og 
fælles kaffebord. 
 

4. Høtteskak 2010. 
 
Referat: 
Bestyrelsen har tidligere drøftet ændringer til Høtteskakken for at få flere til at interessere sig for 
arrangementet. Ideer fra mødets brainstorming: 
- Foromtale i pressen og i høtteprogrammet – inkl. fotos fra tidligere år 
- Omtale ud via skolerne 
- Evt. kontakt til Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole 
- Småpræmier (sodavand, slik?) især til børnene – frem for én stor præmie. Satse mest/kun på børnene? 
- Simultanmulighed? (Bjørnskov) 
- Supplere arrangementet med en regulær juniorturnering? 



Vojens Skakklub 
bestyrelsen 

3 
 

- Spille om poletter til Tivoli på høttepladsen 
- Uddele folder, der gør det let at forstå reglerne og attraktivt at deltage 
- Udstille kæmpeskakbrik som blikfang 
- Store plakater, skilte, gavebord 
- Udtrække en vinder hver time 
- Præmier: lykkeposer (indpakkede gaver) 
- Vind 3 partier og få en præmie – skal det gælde både begyndere og øvede? 
- Træk (lodtrækning) en modstander, vinde partiet og få en præmie 
- Gratis medlemskab af Vojens Skakklub i en periode 
 
På næste bestyrelsesmøde afklares, hvilke af ideerne vi vil forfølge. Et ændret arrangement kræver også 
accept fra Sydbank. 
 
Borde/stole. Palle snakker med Vojens Hallerne om lån af 5 borde + 20 stole som sædvanligt. Vi kan evgt. 
Låne Kens trailer til transport. 
 

5. Medlemshvervning 
 
Referat: 
Juniorer. Sven Erik fortalte på generalforsamlingen i 4. Hovedkreds om initiativer, der har givet gode 
resultater. 
 
Seniorer. Forsøge at få tidligere medlemmer til at genoverveje medlemskab – Karl har en liste med navne 
og adresser. 
 
Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Sønderjysk EMT 2011 
- Mortens forslag er tidligere uddelt 
 
Referat: 
Bestyrelsen drøftede denne sag grundigt. Med et vigende deltagerantal de seneste år – herunder meget få 
mesterspillere – hænger tuneringens fremtid i en tynd tråd. Skal turneringen resultere i en sønderjysk 
mester, er det nødvendigt at rekruttere et stærkere felt, lige som et større samlet deltagerantal bør 
tilstræbes. Ikke nogen let opgave, når der arrangeres flere turneringer i hovedkredsen end tidligere, selv om 
medlemstallet er faldet. 
 
Betænkningstid. Delte meninger, når det diskuteres af mesterspillere og breddespillere. Vi mener dog, at 
partierne må kunne afvikles med 2 timer pr. spiller til hele partiet. 
 
Aften eller weekend. Med max. 4 timer til hele partiet kan turneringsrunderne afvikles som aftenkampe fra kl. 
19. 
 
Tidspunkt på året. Turneringen foreslås placeret umiddelbart efter Løgumkloster Byturnering – altså 
fortrinsvis i maj måned. Der foretrækkes en tidsmæssigt koncentreret spilleperiode, evt. uden 
hængepartiaftener. 
 
Ugedage. Fortrinsvis mandage. I så fald vil turneringen kunne afvikles i naturlig forlængelse af 
klubturneringerne. Sidste runde kan godt ligge i en weekend. 
 
Turneringsform. 
1) Open – 1 gruppe, afviklet som Schweitzer eller Monrad. 9 runder 
2) Alm. EMT, 7 runder, Monrad eller alle mod alle-grupper 
Konklusion: Morten formulerer fordele og ulemper ved de forskellige turneringsformer. Turneringsperioden 
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gøres så kort som mulig. I invitationen udmeldes faste spilledatoer og et bestemt antal runder, mens der kan 
tages forbehold over for gruppeinddeling. 1 eller 2 runder på sidste spilledag, hvis det bliver en 
weekendrunde?  
Spilleplan/datoer fastlægges efter en høring af klubberne i 4. Hovedkreds, så de er klar i forbindelse med 
sæsonstart ultimo august 2010.  
 

7. Eventuelt. 
 

Referat: 
Intet under dette punkt. 

 
/Ref.: Karl Posselt 


