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bestyrelsen 

 

15.01.2011. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2011 kl. 19.30 

hos Karl. 
 
DELTAGERE: Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen og Karl Posselt. 
 

1. Siden sidst. 
 
Referat: Eksplosiv stigning i hjemmesidebrug i dagene omkring juleturneringen/SGP-4: 
 
              Dato           Besøg Sidevisninger 

27-12-2010 47 117 

28-12-2010 24 80 

29-12-2010 34 111 
 
Interessant udtryk for, at der er muligheder for at skabe interesse og tiltrække brugere langt uden for 
klubbens egne rækker og dermed synliggøre Vojens Skakklub. 
 

2. Generalforsamling.  
Den 7. februar 2011 kl. 19.30.  
./. Forslag til revision af vedtægterne er vedhæftet dagsordenen. 
Gennemgang af generalforsamlingens dagsordenspunkter. 

 
Referat:  
Trykfejl rettes, men ellers enighed om at fremlægge forslaget til nye vedtægter, der mere er en 
ajourføring (f.eks. efter kommunalreformen, der har gjort Vojens til en del af Haderslev Kommune) end 
egentlige ændringer. 
 
./. Det tilrettede forslag er vedhæftet referatet. 
 
Til beretningen: Mange positive elementer i form af god og stabil aktivitet på klubaftner, gode resultater 
ikke mindst i holdturneringen, god synlighed i pressen osv. Det eneste alvorlige problem er fortsat, at 
flere forsøg på at rekruttere nye medlemmer ikke er lykkedes i tilfredsstillende omfang. Det er en ringe 
trøst, at andre klubber også har problemer med for få medlemmer og rigelig høj gennemsnitsalder.  
 
Valg: Palle og Morten er på valg. De genopstiller, men ser også gerne yderligere kandidater.  
 

3. Evaluering af juleturneringen (SGP-4) 2010. 
 
Referat: Muligheder for forbedringer ud fra indhøstede erfaringer skal naturligvis udnyttes.  
Med få/små undtagelser var der tilfredshed med turneringens afvikling. Mange og tilfredse deltagere. 
God tilslutning fra mange klubber – fordelt på både 4. og 5. hovedkreds. 
 
Der var rigelig støj, dels p.g.a. mange deltagere, dels p.g.a. lokalernes beskaffenhed med hårde 
overflader/ingen lydisolering. Spillestedet overvejes, men i øjeblikket ses ingen gode alternativer til 
Bregnbjergskolens kantine/forhal – især ikke, når det gælder køkkenfaciliteter. 
 
Der var et problem med lægning af 3. runde i 1. klasse. 
 
Ting, der kan forbedres: 
- Mange skoleskakspillere havde fundet vej til turneringen, men næste år bør invitationen mailes direkte  
  til skoleskakkens kontaktpersoner i 4. og 5. hovedkreds, idet der ikke alle steder er kontakt mellem  
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  skakklub og stedlige skoler med skoleskak 
- Sidste-øjebliks afbud og -tilmeldinger gør det uhensigtsmæssigt at lægge 1. runde, inden deltagerne er  
  mødt op og har betalt indskud. Derfor bliver turneringen uvægerligt forsinket fra start. Løsningen kan  
  være via invitationen at opfordre alle til fremmøde og indskudsbetaling mindst et kvarter før  
  turneringsstart. 
- 7 runder giver en lang turneringsdag, og så snart der går en smule kuk i timeplanen, er der ikke plads  
  til en fast frokostpause. Derimod har de fleste pauser ind imellem, så alle har mulighed for at spise og  
  drikke i løbet af dagen. 
- Af hensyn til en sportslig afvikling kan det være en idé at betone over for deltagerne, at tilmelding er  
  bindende for alle 7 runder. Det er i hvert fald skidt, hvis flere forlader turneringen i utide. I værste fald  
  kan det betyde, at runder må lægges manuelt. 
- Enkelte brokkehoveder kan næppe undgås, men måske forebygges ved at forklare turneringen bedre.  
  Nogle har f.eks. den fejlagtige opfattelse, at man ikke kan få 3 sorte partier i træk i en Monradgruppe.  
  Det kan man godt! 
- Det vil være en fordel med 1-2 ekstra hjælpere i forhold til 2010. 
 

4. Juniorskak. 
 
Referat:  Der var en fin artikel om skoleskak på Skrydstrup Skole i Jydske Vestkysten den 17.12.2010. 
Men det viser sig, at skoleskak kun er et tilbud til elever i specialklasserne. 
 
Godt at konstatere, at alle 7 skoleskakspillere  fra efterårssæsonen er mødt op igen i det nye år. 
Efterhånden har næsten alle været med til hurtigturneringer eller c-rækkeskak og fået blot på tanden. Vi 
skal fortsat give dem muligheder for deltagelse, hvis de har tid og lyst. Det betyder, at klubben skal 
tilbyde fælles transport til arrangementerne. 
 
Forskelle i spillestyrke og skakforståelse gør det vanskeligt at finde rette niveau for undervisningen.  
Når åbningsteori og gennemspilning af mesgterpartier bliver for tungt, kan der suppleres med mere 
underholdende indslag i form af kombinationer, matsætninger, løsning af tekniske opgaver osv. 
Ideer kan også hentes i det materiale, Kai Bjørnskov fremstiller til brug for skoleskakken i Haderslev. 
 

5. Holdturneringen. 
- B-rækken 
- C-rækken / Juniorrækken 
- Afslutningsstævne i Vojens 
 
Holdturnering, holdsamarbejde og samarbejdet med 5. Hovedkreds drøftes desuden med udgangspunkt i forslag og debatindlæg 
(Niels Falsig og Vagn Lauritzen) på www.4hk.dk.  

 
Referat: 
B-rækken. Vojens 1 ligger godt, faktisk så godt, at oprykning til A-rækken næsten allerede inden de 2 
sidste runder er en realitet. Ved holdtilmeldingen havde bestyrelsen ikke forudset denne styrkeposition, 
idet de seneste sæsoner slet ikke har givet topplaceringer i B-rækken.  
Vojens 2 klarer sig også godt, er foreløbig på andenpladsen. 
 
Sidste runde arrangeres af Vojens Skakklub. Belært at tidligere års erfaringer mailes til de involverede 
klubber, så ingen overser tid og sted. 
 
C-rækken. ”Returstævnet” for C-række-holdet finder sted i Bov lørdag den 5. februar. Morten samler det 
nødvendige 4-mands-hold – eventuelt med en femtemand som gardering.  
 
Holdturneringen og samarbejdet med 5. hovedkreds. 
Samarbejdets første år skal bruges til at høste erfaringer, og man må give samarbejdet om 
holdturneringen en chance.  
Der er nogle uhensigtsmæssigheder i tilrettelæggelsen, der har overrasket bestyrelsen:  
- flere hold fra samme klub i samme gruppe – Vi deltager i holdturneringen for at komme til at spille mod  
  skakspillere, vi ikke møder i klubturneringen.  
- for få hold i nogle grupper (4-mandsgrupper) – Der var håbet på tilmeldinger, der kunne give 4 B- 
  rækkegrupper á 8 hold. Med kun 12 tilmeldte hold havde turneringen været sjovere med 2 grupper á 6  

http://www.4hk.dk/
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  hold (end 4-mandsgrupper med dobbeltrunde) – og naturligvis med de 2 Vojens-hold i hver sin gruppe 
- Turneringsledelsen kunne evt. have vurderet de enkelte holds formodede spillestyrke (styrkelister og  
  gennemsnitsratingtal) og foreslået klubberne at tilmelde hold en klasse højere eller lavere for at sikre  
  større jævnbyrdighed. 
 
Forslag til ændringer af holdturneringen kommer til drøftelse på 4. Hovedkreds´ generalforsamling den 
26. februar 2011, og allerede nu er der debat på hovedkredsens hjemmeside. 
 
Både Niels Falsigs pragmatiske forslag om ændringer på kort sigt og Vagn Lauritzens mere principielle 
ideer om holdturnering i fremtiden er interessante. 
 
Efter bestyrelsens drøftelse af situationen har Karl grønt lys til at bidrage til debatten på hvedkredsens 
hjemmeside.  
 
Tiden er næppe moden til en fusion med 5. hovedkreds, men holdturneringssamarbejdet bør have en 
chance, så længe det aftales mellem ligeværdige parter. Selv om der er større klubber i 5. hovedkreds, 
er der også mange små, og det er sandsynligt, at interesseforskelle snarere bunder i klubstørrelse end 
hovedkredstilhørsforhold.  
 

6. Hovedkredsmøde. 
Lørdag den 26. februar kl. 13 i Sønderborg. 
Dagsorden kan ses i Nyt fra Sønderjydsk Skak, nr. 56, side 3 (december 2010) 

 
Referat: Morten og Karl deltager så vidt muligt for Vojens Skakklub. 
 
Hvis der er knas i hovedkredssamarbejdet bør konflikterne frem i lyset på 
hovedkredsgeneralforsamlingen.  
 
En organisatorisk ændring til et DSU med færre hovedkredse må forventes. Spørgsmålet er, om den 
kommer fra oven eller fra neden i kraft af et begyndende frivilligt samarbejde mellem nabohovedkredse. 
 
Der er potentielt konfliktstof mellem de enkelte klubber, der kæmper med 
overlevelse/medlemsrekruttering som vigtigste udfordring og DSU, der både forsøger at følge FIDE, at 
få DSU på DIFs tilskudsliste og tilgodese eliten. 
I mange klubber er differencen mellem klubkontingent og DSU-kontingentet så lille, at det er svært at få 
økonomien til at hænge sammen. I forhold til medlemsrekruttering er kontingentstigninger ikke den mest 
oplagte vej, og DSUs tilbud er ikke lige attraktive for alle medlemmer.  
Desuden er der medlemmer, der irriteres over tilbagevendende regelændringer, der forekommer 
overflødige i sekundarækkerne.  
 

7. Sønderjysk EMT 2011. 
Spilletidspunkter: mandage 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6 og torsdag 9/6 (pinselørdag). 
 
Invitation til Nyt fra Sønderjydsk Skak. Deadline for bladet er ca. 12.02.2011. 
./. Udkast vedhæftet dagsordenen. 

 
Referat:  
Sagen drøftet ud fra Karls forslag til invitation og ønsket om at gøre turneringen så attraktiv, at den kan 
tiltrække flere deltagere end de seneste år. Turneringen blev drøftet på hovedkredsgeneralforsamlingen 
i 2010 og kan i henhold til dagsordenen drøftes igen i år. Vi er bevidste om, at medmindre der kommer 
flere deltagere i år, risikerer turneringen at dø. 
 
- Vi skal have afklaret hovedkredsens tilskud til præmier. Det samme gælder evt. krav/vilkår for  
  arrangører af Sønderjysk EMT.  
- Det er ikke lykkedes at skaffe nye præmiesponsorer til turneringen, og vi ønsker ikke at belaste vore  
  faste sponsorer yderligere. 
- Der skal indlægges 1-2 hængepartiaftner. Hængepartier afvikles så vidt muligt inden næste runde. Der  
  skal være mulighed for at afvikle hængepartier i Vojens (lokalebestilling, f.eks. torsdage) eller i en klub.  
  Alternativt kan spillerne aftale at spille privat. 
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- Der udarbejdes ikke turneringsbulletin på tryk, men partierne fra turneringen kan offentliggøres på  
  Vojens Skakklubs hjemmeside. 
- Efterhånden som tilmeldingerne indløber, skal de kunne ses på hjemmesiden for at tiltrække yderligere  
  deltagere. 
- Forslag til indskud: 150 kr. for seniorer, 100 kr. (evt. 120 kr.?) for juniorer. Ingen særtakst for  
  pensionister.  
- Vi vil prøve at gøre et opsøgende arbejde for at få flest mulige deltagere med. 
- Palle og Ken Gejl Jørgensen forventes at gennemføre den praktiske del af dommeruddannelsen i  
  forbindelse med turneringen. Vi kan evt. tilbyde dommeraspiranter fra andre klubber at være med. Den  
  praktiske prøve består i at lede 2 grupper i en turnering. 
 
Invitationen revideres ud fra ovenstående og indrykkes derefter i næste nummer af Nyt fra Sønderjydsk 
Skak if. aftale med redaktøren.  
 

8. Springeren. 
 
Referat:  
Karl prioriterer i øjeblikket indhold og hyppig opdatering af hjemmesiden højere end klubbladet. Der bør 
dog stadig være grundlag for 2-3 numre af Springeren om året. Både til udlevering til medlemmer og 
sponsorer. Desuden til fremlæggelse andre steder for at synliggøre og markedsføre klubben. Disse 
formål skal afspejles i indholdet – gerne billeder, ikke alene tekst og partier. 
 

9. Eventuelt. 
- Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.  

 
Referat: 
Næste bestyrelsesmøde ikke fastsat. Enten efter generalforsamlingen – eller umiddelbart efter 
hovedkredsmødet den 26.2. 
 
JK, der er medlem i en anden klub, har ytret ønske om at deltage i Vojens Skakklubs klubturnering. Der 
kan godt laves en aftale om indskud el. lign. men i dette tilfælde tvivler vi på, at han kan få afviklet 
partierne. Er velkommen til at dukke op på klubaftner og spille for sjov.  
 
Et medlem udmeldes p.g.a. manglende fremmøde, manglende afbud og kontingentrestance. 
Et andet medlem kontaktes for at høre, om han stadig ønsker at være medlem. 
 
Medlemsrekruttering: Vi har et par navne, som måske er undervejs ind i klubben – og yderligere et par 
navne på tidligere medlemmer, som ikke er blevet kontaktet. 
 
Kalenderen på hjemmesiden: Indeholder et par fejl, som Karl retter. 
 
Karl undersøger, om vi kan få rådighed over et ekstra skab i klublokalet. Der synes ikke at være så 
mange brugere af lokalet som tidligere. 
 
Lokaler 2011-12. Vi har modtaget ansøgningsskema fra haderslev Kommune. 
Karl sørger for inden 1. maj at indsende ansøgning – både vedr. Danmarksgade 8 og Bregnbjergskolen 
(juleturneringen). 
 

/Ref.: Karl Posselt 
 
 


