
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub 
den 13. august 2012 kl. 19.30-21.15 hos Karl. 
 
Deltagere:  Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Karl Posselt 
 
1. Siden sidst. 

- Høring vedr. folkeoplysning. Høringssvar er vedhæftet dagsordenen. 
- Sommerferieskak. Evaluering til Kultur- og fritidsforvaltningen er vedhæftet dagsordenen. 
- Lokaler 
- Lokalhistorisk Forening 
 

Referat: 
Folkeoplysningspolitik i Haderslev Kommune: Karl har indsendt et høringssvar på klubbens vegne. Heri 
understreges Vojens Skakklubs behov for gode lokaler og så lidt bureaukrati som muligt i samarbejdet 
med kommunen. Vi går ud fra, at andre foreningers frivillige ledere har tilsvarende interesser.  
 
Sommerferieskak: Haderslev Skoleskak samt skakklubberne i Haderslev og Vojens har i fællesskab 
stået for 4 dage (kl. 9-15) med skakskole i henholdsvis Vojens og Haderslev. I alt 12 deltagere, men 
heraf kun en enkelt fra Vojens Skakklubs dækningsområde. Der skal fortsat fokus på markedsføringen af 
sommerferieaktiviteterne for skoleelever for at sikre bedre tilslutning, også til nicheaktiviteter. Karl har på 
arrangørernes vegne indsendt en evaluering til Haderslev Kommune og skrevet en artikel til Springeren, 
Bondefangeren og Nyt fra Sønderjydsk Skak. Selv om vi kunne ønske os flere deltagere og nye 
medlemmer i kølvandet på initiativet, er det nødvendigt at arbejde stædigt og langsigtet med sådanne 
aktiviteter for at rekruttere nye skakspillere. 
Til brug for sommerskakken har Kaj Bjørnskov udarbejdet et glimrende undervisningsmateriale. 
 
Lokaler: Der er endnu ikke kommet endelig besked vedr. lokaler i Danmarksgade 8 for den kommende 
sæson, selv om ansøgninger skulle være behandlet i maj. Vi går ud fra, at det går i orden. 
(Bekræftelse er modtaget fra Haderslev Kommunale Ungdomsskole den 15.08.2012). 
 
Lokalhistorisk Forening: Vojens Skakklub afleverede i 2009 forskelligt arkivmateriale til Lokalhistorisk 
arkiv. Arkivet efterlyser navne på de personer, der optræder på de fotos, der bl.a. er afleveret. 
Karl henter billederne med henblik på at skaffe navnene. 
 
Materialeskab i kælderen i Danmarksgade: Det er ikke lykkedes at finde ud af, om Vojens Skakklub 
stadig har et skab med skakmaterialer stående i kælderen i Danmarksgade. Sandsynligvis ikke, men 
eneste måde at få det afklaret på, er at få lov til at låne en nøgle fra bygningens pedel. 
 
Mailadresse: Palle har konstateret, at hans gamle mailadresse endnu kan optræde på breve og lign., når 
gamle dokumenter fra tekstbehandlingen genbruges. Karl checker grundigt, så det ikke sker igen. 

2. Høtteskak. 
- Foreslås afviklet efter samme koncept som sidste år (Træk en modstander, vind 3 partier og få en  
  præmie). 
  Arrangementet er annonceret på Høtte-hjemmesiden  
 (http://vojens- hoette.dk/Arrangementer/1241879508224.html), men ikke i det trykte program. 
 
 

Referat: 
Palle har drøftet arrangementet med den nye leder af Sydbank Vojens og fornyet tidligere års aftaler om 
sponsorering. Banken stiller 2 pavilloner til rådighed og leverer præmier (sportstasker), drikkevarer, 
kuglepenne og blokke. Palle henter pavillonerne fredag, så vi har dem klar til opstilling lørdag morgen. 
 
Palle har desuden aftalt med VojensHallerne, at vi kan låne borde og stole til arrangementet. 
Karl skaffer trailer og afhenter sammen med Palle borde og stole ved hallerne lørdag morgen kl. 8. 
 
Karl henter skakspil og ure i klublokalet.  
Vi prøver som tidligere år at låne nogle store skakbrikker hos Løgumkloster Skakklub. De bruges som 
blikfang ved høtteskakken. 
 
Karl sørger for medlemsgavekort, plakater og foldere med reklame for Vojens Skakklub.  
 



Palle medbringer terninger og raflebæger. 
 
Ken G. Jørgensen hjælper med opstilling fra kl. ca. 8.15 
 
Morten er kraftigt involveret i andre Høtteopgaver, men prøver at nå frem til høtteskak. Øvrige 
medlemmer indkaldes via et nyt nummer af Springeren med håndfast opfordring til at deltage i klubbens 
propagandaarrangement for skakspillet. 
 

3. Sæsonstart. 
- Der foreslås indrykket en annonce om sæsonstart og Høtteskak i Ugeavisen Midt/Syd. Annonce fra   

  sidste år vedhæftes og foreslås genbrugt med nødvendige datokorrektioner. Pris: 476,00 + moms 
- Klubturnering og holdturnering kan først tilrettelægges, når vi kender medlemstilslutningen. 
- Nye medlemmer, hvordan? 
- Andre initiativer?! 
 

Referat:  
Enighed om at indrykke annonce i Ugeavisen MidtSyd. Karl supplerer med en pressemeddelelse om 
sæsonstart og Høtteskak til lokalpressen.  
Vi har forsøgt mange initiativer for at skaffe flere medlemmer og må nu sætte vores lid til, at det lange, 
seje træk på et eller andet tidspunkt giver pote. Vi prøver at fastholde et passende antal 
skoleskakspillere, men må dog se i øjnene, at det vil koste et par medlemmer, når Haderslev Skakklub 
sætter gang i juniorskak på samme tidspunkt som os. 
Karl sender efter Høtten plakater ud til skolerne i Vojens. 
 
Vi har netop modtaget tilmeldingsmateriale til holdturneringen i 4. og 5. Hovedkreds. Tilmeldingsfristen 
er meget kort i.f.t. sæsonstarten i Vojens. Vi håber at kunne stille med 1 hold i henholdsvis A-, B- og C-
rækken. 
 
Vi begynder umiddelbart efter Høtten med første klubaften den 27. august, men 
juniorskakundervisningen går først i gang mandag den 3. september. 

4. Springeren. 
Ideer til indhold i medlemsbladet. 
 

Referat:  
Karl forsøger at få et nummer af medlemsbladet Springeren ud inden sæsonstarten.  
Ideer til muligt indhold: opgaver, klubturneringsresultater, kommenterede partier, medlemsfortegnelse, 
kalender, arrangementer, SGP, samt evt. en artikel om ”fynboernes” sommerbesøg i i Haderslev havn 
(spørg Mogens K. Larsson). 
 

 
5. Sports- og aktivitetsdag 2012. 

Afholdes lørdag den 18.08.2012. Skakklubberne (Vojens og Haderslev) er ikke tilmeldt. 
 

Referat:  
Skakklubberne i Haderslev og Vojens indsendte et forslag til en skakstand ved det arrangement, der var 
planlagt, men som ikke blev gennemført i 2011. Senere vurderede vi i fællesskab, at 2012-
arrangementet voksede i organisatorisk/ressourcemæssig/bureaukratisk henseende, så vi valgte at 
melde fra i denne omgang. 

 
6. Simultan i Rådhuscentret (ca. 14.10.2012?) 

- Hvis Rådhuscentrets butikker stadig afvikler centrets fødselsdag en søndag i oktober, har Vojens  
  Skakklub en mulighed for at vise flaget. Fra Budstikken 2009: 
  ”Det er efterhånden også en kærkommen tradition, at Kai 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 Kai Bjørnskov”. 
 

Referat:  
Vi forventer, at Rådhuscentrets handlende fejrer centrets fødselsdag igen i 2012 (det er med i 
Centerforenings foreløbige program). Hvis foreningen fortsat vil sponsorere skakklubbens arrangement, 
er vi klar til at deltage igen. 
 

 
7. Syd Grand Prix 2012-13 

- 4. afdeling i Vojens fredag den 28.12.2012. 
 

Referat:  



SGP er i år udvidet med en afdeling i Ejby på Fyn, d.v.s. i alt 8 afdelinger. Vojens Skakklub fastholder 
spilletidspunktet for 4. afdeling – nemlig 28. december. 
 
Turneringen er indberettet til kalenderen på 4. Hovedkreds´ hjemmeside. Nærmere planlægning på 
næste bestyrelsesmøde. 

8. Eventuelt. 
 
Referat:  
Karl har via en urmager i Haderslev forsøgt at skaffe stilleskruer til alle de skakure, hvor de mangler. Det 
er desværre ikke lykkedes. Det undersøges, om andre klubber har et tilsvarende problem, og om de har 
fundet en løsning.  
 
Vojens Skakklubs mangeårige æresmedlem Godtfred Sloth Jensen fylder 90 år den 25. august 2012.  
 
På sommerferie i Vaxholm ved Stockholm har Karl set et stort bræt på torvet. De tilhørende brikker 
kunne lånes ved henvendelse på turistkontoret på samme torv.  
 

 
/Ref. Karl Posselt 

 
 
 
 
 
 
 
 


