
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2011 kl. 

19.30-21 hos Karl. 

 
DELTAGERE: Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Karl Posselt 

 
1. Siden sidst. 

Sommerferieskak 

 
Referat:  Som led i Haderslev Kommunes sommerferieaktiviteter for skoleelever har Vojens Skakklub og 

Haderslev Skakklub samarbejdet om organisering og bemanding af 2 skakeftermiddage i henholdsvis 
Vojens (07.07.2011) og Haderslev 12.07.2011).  
 
I alt 12 deltagende børn – heraf 3 gengangere. 
Udmærkede arrangementer med interesserede deltagere. Vi havde håbet på lidt flere deltagere – og flere 
nye skakspillere, som ikke i forvejen er med i skoleskakken/juniorarbejdet. 
 
Kommunens markedsføring af sommerferieaktiviteterne har været langt mindre intens end tidligere år. 
Derfor vil de 2 skakklubber sandsynligvis prøve igen til næste år – men selv gøre mere for at markedsføre 
tilbuddet. 
 
Vinder af sommerferieturneringen i Vojens blev et tidligere juniormedlem af Vojens Skakklub. Vi håber, han 
har fået lysten tilbage og møder op til den nye sæson.  

 
2. Høtteskak. 

Efter samme koncept som 2010 (Træk en modstander, vind 3 partier og få en præmie). 

 
Referat:  

Karl har indrykket annonce i Ugeavisen Vojens og sendt pressemeddelelse til lokalpressen. Desuden 
indsendt stof til Høttens hjemmeside, men den er desværre ikke opdateret. Vi må prøve at informere 
tidligere næste år, så vi evt. også kan få omtale i det trykte program. 
Palle har lavet aftale med Sydbank, der er klar fra 8.15 og leverer pavilloner, præmier, kuglepenne og blokke 
samt drikkelse til arrangementet. Desuden evt. pr-materiale for banken. 
Palle har lavet aftale med Vojens hallerne om lån af 5 borde og 20 stole. De afhentes ved hallen kl. 8 af Karl 
og Palle. Karl sørger for bil og trailer til transport. 
Ken, Jakob og Kristine hjælper med at sætte op. 
Palle henter 15 sæt bræt, skakbrikker og ure i klublokalet. 
Karl har fremstillet plakater, opgavefolder og gavekort på medlemskab af Vojens Skakklub. 
Karl låner store skakbrikker fra Løgumkloster Skakklub til opstilling som blikfang. 
Et nyt nummer af medlemsbladet Springeren udsendes inden Høtten, så alle medlemmer er klar over 
sæsonstart og klar over, at de skal møde op til Høtteskak som sædvanlig. Karl afleverer senest torsdag 
klubbladet til Palle, der sørger for distribution. 

 
3. Sæsonstart. 

 
Referat:  

Hjemmesiden er opdateret. 
Der er indrykket en annonce om sæsonstart og Høtteskak i Ugeavisen Vojens samt udsendt 



pressemeddelelse til lokalpressen. 
 
Ved sæsonstarten i 2010 blev der gjort en stor indsats i håbet om at tiltrække nye medlemmer – desværre 
med minimalt resultat. Vi er måske oppe imod en tidsånd, hvor alt skal foregå i højt tempo. Det kniber med 
at finde på nye hverveideer, der virker. Vi forsøger i år: 
- Plakater på skolerne 
- Omdeling af et hvervebrev (foldet A5) med minimal tekst. Især Vojens, Jegerup,  
   Skrydstrup 
- Kontakt til skakspillere/potentielle medlemmer så snart, vi får kendskab til dem.  
- At være synlige via jævnlig omtale af vore aktiviteter i lokalpressen. 
- Hjemmesiden. Vi har tal for, at hjemmesiden bliver flittigt brugt, men måske ikke af af   
  de nye skakspillere fra lokalområdet, som vi gerne vil tiltrække. 
 
Første klubaften afholdes mandag den 29. august med start for juniortræning fra kl. 18. 
Hurtigst muligt indsamles tilmeldinger til deltagelse i klub- og holdturnering. 
 
Klubturnering forventes tidligst påbegyndt den 12. eller 19. september. Morten har udregnet klubratingtal fra 
sidste sæson, og Karl laver en oversigt over både klub- og DSU-rating til klublokalet. 
Når vi kender deltagerantallet, tager vi stilling til, hvordan klubturneringen skal afvikles. 
 
Der er udsendt invitation til deltagelse i holdturneringen – med frist for tilmelding den 16.09.2011. I bedste 
fald kan vi stille med 3 hold. D.v.s. i A-, B- og C-rækken (juniorer under 1200 i rating). 
 
Foreløbig aktivitetskalender er sat på hjemmesiden 
(http://www.vojensskakklub.dk/Kalender/Kalender.htm)og kommer med i Springeren.  

 
4. Turneringsinvitationer. 

”Skak uden grænser” – skoleskakarrangement lørdag den 3. september i Leck. 
se http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=1&sprog=dk&modul=nyheder.php&nyhed_funktion=vis_enkelt_side&id=146  
 
Referat: Der er utrolig stor turneringsaktivitet i 4. Hovedkreds fra sæsonens begyndelse. Mange klubber er 

begyndt at afvikle de hidtidige klubturneringer som åbne, koordinerede  turneringer. Vi printer og hænger 
invitationerne op i klublokalet. 
 
Vi kan ikke nå at sende skoleskakspillere til Leck den 3. september og springer muligvis også 
ungdomsskakken i Gråsten over den 17.09.11. Der bliver turneringsmuligheder nok for skoleskakspillerne. 
 
Palle indsamler tilmeldinger til førstkommende SGP-stævne i Kolding den 24.09.11.  

 
5. Sports- og aktivitetsdag 2012. 

Planlægningsmøde i Haderslev Idrætscenter den 23.08.2011 kl. 19-21 (Karl er forhindret). 
Bilag: Mail fra Haderslev Kommune videresendt den 15.08.11. 
 

Referat: Vojens Skakklub deltager gerne i aktivitetsdagen, hvis der kommer et godt program for dagen. 

Bestyrelsen ønsker imidlertid ikke at bruge ressourcer på den omfattende organisering af planlægningen, 
kommunen har lagt op til. Vi sender ingen deltagere til mødet i denne omgang. 

 
6. Æresmedlemmer. 

 
Referat: Godtfred Sloth Jensen er mangeårigt æresmedlem af Vojens Skakklub og senere (24.02.2007) 

også udnævnt som æresmedlem af 4. HK. Palle undersøger, om Godtfred er udmeldt i Aabenraa/på vej 
tilbage som medlem i Vojens. 

http://www.vojensskakklub.dk/Kalender/Kalender.htm
http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=1&sprog=dk&modul=nyheder.php&nyhed_funktion=vis_enkelt_side&id=146


 
Karl undersøger, hvordan æresmedlemskaber håndteres på forskellige niveauer – klub, hovedkreds, DSU. 

 
7. Simultan i Rådhuscentret (ca. 16.10.2011?) 

Fra Budstikken 2009: 
”Det er efterhånden også en kærkommen tradition, at Kaj Bjørnskov fra Haderslev Skakklub i forbindelse med Rådhuscentrets 
fødselsdag udfordrer andre spillere til et parti skak. Det er også tilfældet i år, så skakinteresserede i alle aldre er velkommen til en 
omgang "mental kampsport" med Kaj Bjørnskov”. 
 
Referat: Klubben er blevet kontaktet af en repræsentant for handelsstanden angående skak i Rådhuscentret 

høttelørdag. Det har vi takket nej til, eftersom vi jo har en aftale med Sydbank i Vestergade. Vi forventer, at 
vi kan spille skak i Rådhuscentret i forbindelse med centrets fødselsdag, der normalt fejres en søndag i 
oktober. Der er mulighvis kommet ny kontaktperson i Rådhuscentret. 
I første omgang snakker Palle med den hidtidige kontakt Preben Holmberg, der i givet fald må kunne 
henvise til rette vedkommende. 
Bestyrelsen tager senere stilling til, om arrangementet skal fornys med skak på stort bræt. 

 
8. Syd Grand Prix 2011-12 

4. afdeling i Vojens den 28.12.2011. 

 
Referat: Datoen er indberettet til hovedkredsens hjemmeside (kalender). 

Palle bestiller lokaler på Bregnbjergskolen via skolens tekniske serviceleder. 
Minimumsbemanding til turneringen: Palle (og Lissi?) i køkkenet, Morten og Karl som TL. 

 
9. Eventuelt. 

 
Referat: 

- Invitation til Thorbjørn – tidligere medlem. 
- Spørge Ken, om han har de plakater, der er aftalt ophængt hos 3F og på Depotet  
  (Skrydstrup). 

 
/Ref. Karl Posselt 

 
 
 


