
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub 
den 26. januar 2012 kl. 19.30-21.30 hos Karl. 
 
Deltagere:  Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Karl Posselt 

 
1. Siden sidst. 

Sidste bestyrelsesmøde den 22.08.2011. 
Referat kan ses på http://www.vojensskakklub.dk/Om-os/Referater/Bestyrelsesmoede-2011-08-22.pdf   

 
Referat:  
Fornuftig sæsonstart med rimelig tilslutning til Høtteskak, nye juniorer i skoleskakafdelingen (desværre 
også et par frafald), tilfredsstillende simultanarrangement i forbindelse med Rådhuscentrets fødselsdag 
den 16.10.2011 og god pressedækning af vore aktiviteter. 
 
Frede Andersen udnævnt til æresmedlem i forbindelse med en klubaften den 19. september 2011. 
 
Ca. siden 1. oktober har Kai Bjørnskov lavet en skabelon til et 4-siders ugebrev til junior-
/skoleskakspillerne. Det er sponsoreret af Frøs Herrreds Sparekasse, og Karl redigerer stoffet på side 1, 
så det svarer til behovet for Vojens Skakklubs skoleskakafdeling.  
 
 

2. Generalforsamling. 
Afholdes den 20. februar 2012 kl. 19.30.  
Gennemgang af generalforsamlingens dagsordenspunkter. 
Vedtægterne kan ses på http://www.vojensskakklub.dk/Om-os/Vedtaegter/Vedtaegter-2011-hjemmeside.pdf  

 
Referat:  
Indkaldelse til generalforsamlingen er uddelt til medlemmerne, ophængt i klublokalet og offentliggjort 
under nyheder (17.01.2012) på hjemmesiden (http://www.vojensskakklub.dk/Nyheder/Nyheder.htm).  
 
I kraft af kaffesalget, både på klubaftner og i forbindelse med vore aktiviteter, ser økonomien fornuftig ud. 
Det ekstraordinære arrangement Sønderjysk EMT 2011 gav et pænt overskud, mens juleturneringen løb 
nogenlunde rundt, selv om vi ofrede erindringspokaler til alle skoleskakspillerne.  
Sammenholder man imidlertid kontingentindtægter til klubben og kontingentudgifter til DSU, hænger 
tingene ikke sammen.  
Det er desværre heller ikke lykkedes at skaffe flere seniormedlemmer, så bestyrelsen foreslår en 
kontingentforhøjelse på 100 kr. for seniorer og pensionister. Til gengæld foreslås kontingentet for 
juniorer/skoleskakspillere fastholdt på uændret niveau, selv om kontingentet til Dansk Skole Skak stiger 
en smule fra 550 kr. til 600 kr. pr. år. 
 
Sponsorbidrag fra 3F er indgået i 2011 og dækker 2 år. 
 
Karl skriver formandsberetning, der trykkes i et ”generalforsamlingsnummer” af klubbladet Springeren. 
 
Karl er villig til genvalg som formand. Der skal yderligere vælges en bestyrelsessuppleant og en revisor. 

 
 
3. Evaluering af juleturneringen (SGP-4) 2011. 
 

Referat:  
Stort set tilfredsstillende forløb. De fleste tilmeldinger kom i god tid, så juledagene ikke var alt for 
stressede med hensyn til fremstilling af program m.m. Alle tilmeldte mødte op, bortset fra en enkelt, der 
blev syg. Der var mindre uro under turneringen end sidste år (bortset fra den brandalarm, der uden 
grund udløstes midt på eftermiddagen). Der var god stemning under turneringen og flere deltagere har 
siden givet udtryk for stor tilfredshed og lyst til at vende tilbage en anden gang. 
 
Køkkenservice kørte upåklageligt i kraft af assistance fra Lissi og Kristine Gejl Jørgensen. 
 
Morten var ikke tilfreds med materiellet i skoleskakgruppen. Lakbrikkerne er gennem årene blevet 
blandet, så de efterhånden er blevet for forskellige. Se også under pkt. 10: Eventuelt. 

 
 

http://www.vojensskakklub.dk/Om-os/Referater/Bestyrelsesmoede-2011-08-22.pdf
http://www.vojensskakklub.dk/Om-os/Vedtaegter/Vedtaegter-2011-hjemmeside.pdf
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4. Juniorskak – DSS-Sønderjyllandskredsen. 
- Skolernes skakdag (fredag den 10. februar) på Lagoniskolen 
- Familieweekend på Christianslyst 

 
Referat: 
Der har været afholdt generalforsamling i Dansk Skole Skaks Sønderjyllandskreds den 18.01.2012. Der 
var genvalg til bestyrelsen. Holger Hovgaard blev nyvalgt som forældrerepræsentant. Kontingentstigning 
fra 550-600 kr. pr. år. Hele referatet kan ses på http://www.vojensskakklub.dk/Nyheder/DSS-
soenderjyllandskredsen-Generalforsamlingsreferat-2012.pdf  
 
DSS er inde i en meget positiv udvikling med masser af aktiviteter og god fremgang. Ca. 250 skoler er 
p.t. med.  
Lagoniskolen i Vojens deltager i Skakkkens Dag fredag den 10. februar 2012. For at sikre bedst muligt 
kontakt til skakspillere og ledere på skolen tilbyder Palle og Karl deres hjælp på skakdagen. 
 
DSS har endvidere taget initiativ til at tilbyde en holdskakevent i Sønderjylland i skoletiden. Det bliver 
formentlig den 20. april på Aabenraa Friskole. 
 
Igen i år bliver arrangerer DSS en familieweekend på Christianslyst i Sydslesvig. Vi prøver at reklarmere 
for skaklejren i ugebrevet. Det foregår i weekenden 15.-17. juni. 
 
 

5. Holdturneringen. 
- A-rækken 
- B-rækken 
- C-rækken / Juniorrækken 

 
Referat: 
Holdturneringen har indtil videre kørt fint i denne sæson. A-rækkeholdet, der er sponsoreret af Sydbank, 
er sluttet som nr. 1 i gruppen. Vinderne af de 4 A-grupper skal spille om oprykning til mesterrækken. 
Semifinale og finale afvikles på søndage (19.02. og 04.03.2012) med 8-mandshold. Forhåbentlig kan vi 
stille et fuldtalligt hold. 

  
B-række-holdet er sponsoreret af 3F og foreløbig nr. 2 i sin gruppe. Det lykkes formentlig ikke at 
avancere i de sidste 2 runder mod de 2 Tønderhold i  gruppen, men der skal naturligvis kæmpes for 
sagen.  
 
C-række-holdet er sponsoreret af Holmberg/Stine. Det blev desværre ikke fuldtalligt til holdets første 
stævne i Bov i efteråret 2011. Det kostede andenpladsen, men det lykkedes at placere sig som foreløbig 
nr. 3. Også til det afsluttende stævne i Haderslev den 4.2.2012 er der afbud, men vi håber at kunne 
skrabe 4 spillere sammen. Palle kører, Morten er med som holdleder. 
 
Bestyrelsen er kritisk over for selve tilrettelæggelsen af holdturneringen. Vi går ud fra, at det sker for at 
minimere transportafstandene, men det er uhensigtsmæssigt med flere hold fra samme klub i samme 
gruppe. Det nyligt afviklede samlede stævne for A-rækken gruppe 2 blev afviklet i Vojens. Det fungerede 
fint, men det var mærkeligt at Vamdrup og 3 Kolding-hold skulle køre til Vojens for at møde hinanden, 
Aabenraa og Vojens. 
 
 

6. Generalforsamling i 4. Hovedkreds. 
Afholdes den 25. februar kl. 13 i Vojens 
Dagsorden kan ses i Nyt fra Sønderjydsk Skak, nr. 60, side 3 

 
Referat: 
Generalforsamlingen afholdes i Vojens Skakklubs klublokaler i Danmarksgade 8. Karl har booket lokale. 
Der forventes ca. 20 deltagere. Morten og Karl repræsenterer Vojens Skakklub på generalforsamlingen. 
Palle hjælper om nødvendigt med køkkenopgaver i forbindelse med FU-møde og generalforsamling. 
 
På Vojens Skakklubs vegne vil vi foreslå justering af holdturneringen som beskrevet under pkt. 5: 
Ikke flere hold fra samme klub i samme gruppe. Kørselsafstande er ikke noget uoverstigeligt problem. 
 
Såfremt der lægges op til, at også 3. HK skal med i vores holdturnering, er der tale om en ny situation. 
 

http://www.vojensskakklub.dk/Nyheder/DSS-soenderjyllandskredsen-Generalforsamlingsreferat-2012.pdf
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M.h.t. SGP-turneringen ønsker vi, at der så vidt muligt genindføres ratingsberegning for turneringen. For 
mange spillere er der stor forskel på deres spillestyrke, alt efter om der er tale om skak med normal 
betænkningstid eller hurtigskak. 
 
Vi ved endnu ikke, om der kommer forslag vedr. HK-strukturen, men i så fald vil vi kunne nå at diskutere 
sagen på vores egen generalforsamling i Vojens Skakklub. 

 
 
7. Springeren. 

Generalforsamlingsnummer – ideer til stof 

 
Referat: 
Medlemsbladet Springeren udkommer ikke så tit som tidligere, fordi hjemmesiden er langt mere aktuel 
med skaknyhederne. Desuden udleveres i hver uge et lille ugebrev til junior-/skoleskakspillerne. 
 
Palle påpegede, at det er rart at kunne udlevere et nummer af medlemsbladet til vore sponsorer med 
jævne mellemrum.  
 
Der laves et nummer at Springeren forud for generalforsamlingen. Væsentligste indhold bliver 
beretningen samt forefaldende stof fra f.eks. holdturneringen. 
  

  
8. Klubturneringen. 
  

Referat: 
Når stort set alle medlemmer er aktive i holdturneringen, bliver der uundgåeligt mange afbrydelser i 
klubturneringen, men den kører med en seniorgruppe på 6 deltagere og 2 juniorgrupper, der også har 
hver 6 deltagere. 
Fremmødet er ganske stabilt for både børn og voksne. 

 
 
9. Sæsonafslutning. 
 

Referat: 
Sæsonafslutning for seniorer afholdes den 30.04.2012. 
Juniorerne slutter lidt tidligere - den 16.4.2012, dog således, at de får tilbud om at deltage i de 
skakaktiviteter, der falder senere. Det gælder f.eks. DSS-hold-eventen på Aabenraa Friskole den 20. 
april og sidste afdeling af SGP den 21.04.2012 i Gråsten. 
(Hold)Pokalturneringen afholdes i Tønder lørdag den 5. maj. Det er tvivlsomt, om Vojens Skakklub kan 
deltage. Lørdag efter St. Bededag, som er højsæson for konfirmation, er ikke noget heldigt tidspunkt, 
hvad Karl har gjort formanden for Tønder Skakklub opmærksom på. 
Karl foretager de nødvendige tilretninger af kalenderen på hjemmesiden. 

 
 
10. Eventuelt. 

- Sortering af materialer 

 
Referat: 
I forbindelse med en klubaften opstilles skakspillene med lakbrikker med henblik på sortering/kassation.  

 
Karl hentede før jul en kasse med skakmateriel hos Frede Andersen og er i gang med at gøre så mange 
ure som muligt brugbare. For de flestes vedkommende drejer det sig om manglende stilleskruer. Vi 
håber at kunne skaffe reservedele via en urmager.  
 
Har vi stadig et skab med skakmateriel i kælderen under Danmarksgade? Det er sandsynligvis ryddet, 
men Palle spørger Frede Andersen, om han ved det. 
 
Det er fortsat medlemsrekruttering, der er vores største udfordring. I forbindelse med gruppesejren i A-
rækken benyttes lejligheden til at gå til pressen og opfordre til, at tidligere/potentielle medlemmer melder 
sig nu, hvor vi har mulighed for at spille os op i mesterrækken – og derfor skal skaffe folk til et 8-
mandshold. Desuden kan vi håbe på, at skoleskakken kommer så godt i gang i kølvandet på Skakkens 
Dag, at vi får lettere ved at rekruttere unge spillere til klubben. 

 
/Ref. Karl Posselt 


