
Vojens Skakklub 
bestyrelsen 

 

08.05.2011 

/KP 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2011 kl. 20.30-

22.30 hos Karl. 
 
DAGSORDEN:  
 
1. Siden sidst. 

 
- Medlemsstatus 
- Hovedkredsgeneralforsamlingen den 26.02.2011 – se referat på  
  http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=322&sprog=dk  
- Distribution af Nyt fra Sønderjysk Skak nr. 58 
- Dansk Skak Unions Støtteforening – årsmeddelelse 2010 
-  
 
Referat: 
- Medlemsstatus: 10 juniorer, 10 seniorer (heraf 4 pensionister). 
 
- Hovedkredsgeneralforsamlingen: Ref. taget til efterretning. 
 
- Distribution af nyeste nummer af Nyt fra Sønderjysk Skak: Uddelt til bestyrelsen. Palle tog eksemplarer  
  med til Ken og Kristine. Resten fordeles i forbindelse med SEMTs 1. runde, hvor de fleste øvrige  
  medlemmer er med. 
  
- Støtteforeningen: Vi har modtaget en årsmeddelelse fra DSUs Støtteforening. Vojens Skakklub yder et  
  årligt bidrag til støtteforeningen på 100 kr. Opkræves via kontingentopkrævningen fra 4. Hovedkreds. 
 
- Dansk Skole Skaks Sønderjyllandskreds: Karl er valgt som næstformand i kredsen, der senest har  
  holdt bestyrelsesmøde den 27.04.2011. 
 
- Skakundervisning på Bregnbjergskolen: Karl har været inviteret til at undervise i skak på  
  Bregnbjergskolen 2 gange på 1., 3. og 4. klassetrin. Det var ikke svært at motivere børnene, der hurtigt  
  gik i gang med først bondeskak og til sidst fik alle brikker på brættet. Initiativet har foreløbig givet ét nyt  
  medlem af Vojens Skakklubs junior-/skoleskakafdeling. 
 
  Vi skal være opmærksomme på, at Skrydstrup-elever flyttes til Bregnbjergskolen, når Skrydstrup Skole  
  nedlægges. Forhåbentlig flytter Skrydstrups skoleskakafdeling for specialklasserne med til Bregnbjerg.  
  Instruktør er Peter Lindskog. 
 

2. Sæsonafslutning. 
Opgørelse af klubrating m.v. 
Status over sæsonens begivenheder 

 
Referat: Det har knebet med at få afviklet alle partier i klubturneringen. Turneringen er ikke officielt ratet, 
men vi udregner klubrating. Morten  får turneringsskemaerne med hjem og påtager sig at udregne interne 
ratingtal til brug i den kommende sæson – på grundlag af de afviklede partier. 
 
Fremmødet blandt juniorer/skoleskakspillere har været fint og meget stabilt. De sidste 2-3 klubaftner kom 
der 2 nye børn, så vi er nået op på 9. En skam, de ikke kom ved sæsonstart sidste efterår, men vi vil prøve 
at fastholde dem. 
 
Også blandt seniormedlemmerne har fremmødet været stabilt. Det er også nødvendigt, når vi ikke er flere 
medlemmer. 
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Alt i alt er sæsonen gået godt. Mange ting er lykkedes, men hovedopgaven med at rekruttere flere 
medlemmer har ikke givet de resultater, vi har håbet på. Derfor bliver medlemshvervning også den vigtigste 
opgave i den nye sæson. 
 

3. Pokalturneringen. 
Tønder Skakklub indbyder som sædvanlig til den lokale afdeling af pokalturneringen for hold lørdag den 7. maj 2011. Muligheder for 
Vojens-deltagelse? 

 
Referat: Tidspunktet for turneringen passer os ikke godt, bl.a. fordi vi har afsluttet sæsonen for 
skoleskakafdelingen. Morten vil forsøge at samle 4 spillere til et Vojens-breddehold, selv om det kan blive 
vanskeligt. Karl er forhindret, og Palle skal heller ikke med til Tønder.  
 

4. Sønderjysk EMT 2011. 
Oversigt over tilmeldinger kan ses på http://www.vojensskakklub.dk/Turneringer/Turneringer.htm  

 
Referat: 
Der er tilmeldt i alt 31 deltagere. Det er tilfredsstillende set i lyset af de seneste års faldende deltagertal. 
Sidste år var der 21 deltagere. Mesterklassen bliver også pænt besat. Selv om ikke alle 8 spillere i øverste 
gruppe er mesterspillere, får gruppen en gennemsnitsrating på 1986. 
Der er ikke længere chance for at nå op på 32 deltager og dermed 4 grupper á 8 spillere. Inddelingen bliver 
derfor i 3 grupper –  2 alle-mod-alle-grupper samt en stor Monradgruppe. 
Der var tvivl om EMT-afgiftens størrelse og procedurer for opkrævning. Karl undersøger og giver Palle 
besked. Med forbeholde over for EMT-afgiften opstilledes et budgetoverslag, hvor indskuddet samt et tilskud 
på 2.000 kr. fra Hovedkredsen afsættes til præmier. Vandrepokalen står p.t. hos sidste års sønderjyske 
mester Helge Andersen. Karl aftaler med Helge, hvordan  vi får den til Vojens inden sidste runde. 
Øvrige arrangørudgifter søges finansieret via salg af kaffe, brød, slik, øl og vand. Priser blev aftalt til: 
- Kaffe: 3 kr. pr. kop – 10 kr. ad libitum 
- Brød: 8 kr. 
- Slik (bars) 5 kr. 
- Øl: 8 kr. 
- Vand 6 kr. 
 
Opgavefordeling: Karl er turneringsleder, Palle TL-aspirant og Frede Andersen har lovet at indtaste partier, 
så de kan offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Lokaler: Alle 3 grupper spiller i lokale 1, mens lokale 3 afsættes til analyse og lynskak. Palle checker lokaler 
og materiel. Der anvendes elektroniske skakure i mestergruppen. 
 
Reglement: Mindre afvigelser fra standardreglementet blev drøftet. Vi vil bl.a. acceptere, at en deltager kan 
blive forsinket op til 1 time uden at tabe partiet uden kamp. Urene startes kl. 19, medmindre andet er aftalt 
på forhånd. 
 
Presse: Karl orienterer lokalpressen løbende, efterhånden som de enkelte runder afvikles. 
 
Program: Karl udarbejder program og turneringstabeller. Udskriver desuden rundekort, som Palle som 
dommeraspirant bestyrer under turneringen. 
 

5. Sommerferieaktiviteter i Haderslev kommune 2011. 
./. Bilag – mail fra Haderslev Kommune 

 
Referat: 
Da vi fortsat må forsøge at hverve nye medlemmer er muligheden for at deltage i sommerferieaktiviterne for 
kommunens skolebørn værd at undersøge nærmere. Selv om kommunen ikke længere yder økonomisk 
tilskud til de enkelte foreningers arrangementer, er det en fordel, at kommunen sørger for, at alle skoleelever 
bliver orienteret om, hvad der foregår i sommerferien. 
Bestyrelsen har ikke umiddelbart gode ideer til, hvordan et arrangement kan foregå, så det også er 
arbejdsmæssigt overkommeligt. Bov har i mange år prioriteret et skakarrangement i sommerferien meget 
højt, fordi det giver direkte afkast i form af nye medlemmer. Karl undersøger Bov Skakklubs erfaringer og 
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konkrete fremgangsmåde. 
Derefter tages kontakt til Haderslev Skakklubs formand, Michael Hedegaard, med henblik på et evt. 
samarbejde om et fælles dobbeltarrangement i henholdsvis Haderslev og Vojens. 
Karl regner med at kunne afsætte 1-2 eftermiddage til formålet i begyndelsen af skoleferien. 
 

6. Sæsonstart 2011-12 
Høtteskak, medlemshvervning m.m. 

 
Referat: 
Den nye sæson begynder som sædvanligt med høtteskak. Det bliver i år lørdag den 27. august.  
Konceptet bliver det samme som i 2010, hvor det gik godt. Palle snakker med Sydbank om sponsorat og 
parktisk bistand som tidligere. 
 
Andre hverveideer:  
- Gentagelse af ”husstandsuddeling” af invitationer til børnefamilier.  
- Plakater på skolerne.  
- Gøre meget for at fastholde de nuværende skoleskakspillere og bruge dem som ambassadører – i  
  klasserne, ved høtteskakkken osv.  
- Sommerferiearrangement (se under pkt 5).  
- Sports- og aktivitetsdag i og ved Vojens Hallerne den 3. september (se næste punkt). 
 

7. Sports- og aktivitetsdag i Vojens Hallerne lørdag den 3. september 
./. Bilag – mail fra Haderslev Kommune. 

 
Referat: 
Det foreslås, at vi samler kræfterne og deltager i samarbejde med Haderslev Skakklub og Haderslev 
Skoleskak. 
Palle deltager i informationsmødet den 4. maj. Karl sørger for tilmelding. 
På informationsmødet skal bl.a. undersøges, hvor meget plads der er til rådighed (til skakborde, stort 
skakspil og lign.). 
 

8. Eventuelt. 
 
Referat: 
- Haderslev Skoleskak. Kai Bjørnskov laver et ugentligt blad til brug for skoleskakken på Sct. Severin Skole.  
  Han har nogle gange videresendt det til orientering eller genbrug i andre skoleskakafdelinger, men arbejder  
  nu med en idé om et fælles koncept for et blad, der ikke alene henvender sig til skoleskakspillere på Sct.  
  Severin, men som umiddelbart kan bruges alle steder, hvor der er skoleskak i Haderslev kommune. 
  Vi er velkomne til at  sende ideer til indhold til Kai. 
 
- Hjemmeside: Morten foreslår, at links til betalingssider skal fjernes. Det samme gælder naturligvis  
  døde links.  
  Send gerne en mail til Karl for helt konkret at gøre opmærksom på, hvad der bør ændres.  
 

/Ref. Karl Posselt 
 
 
 


