
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub den 13. juli 2013 kl. 14-

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

  

1. Siden sidst. 
- Sønderjysk EMT 2013 

- Sommerferieskak. Aflyst i Vojens p.g.a. for få deltagere 

- Lokaler 

- Økonomi 

- Medlemsstatus 

 

Referat: 

Sønderjysk EMT 2013. Bestyrelsen finder turneringstidspunktet rigtigt valgt, og turneringen 

burde kunne samle skakspillere fra alle hovedkredsens klubber. Der meldte sig imidlertid kun 

28 deltagere, hvoraf de 15 var fra hjemmeklubben. De blev suppleret af 4 fra Vojens, 3 fra 

Gråsten, 2 fra Tønder, 2 fra Løgumkloster, 1 fra Aabenraa, 1 fra Alssund. Det vil sige flere end 

sidste år, hvor afstanden til Sønderborg måske afholdt potentielt interesserede, men færre end i 

2011, hvor 31 deltog. Den store overvægt af Haderslevspillere var måske med til at give 

turneringen lidt præg af lokal klubturnering, og hverken under eller efter turneringen var 

kommunikation og resultatformidling imponerende. Undervejs måtte deltagerne i 

Monradgruppen vente på rundelægning, ikke alle partier fra turneringen er endnu offentliggjort, 

og resultaterne er end ikke publiceret på hovedkredsens egen hjemmeside. Søren Brautsch 

genvandt mesterskabet fra 2011. Til lykke! 

 

Sommerferieskak. 2 dage med sommerferieskak blev gennemført med 10-11 deltagere i 

Haderslev, mens 2 andre dage – planlagt til afvikling i Vojens – måtte aflyses, fordi der trods 

kommunal aktivitetsfolder, hjemmeside, presseomtale og direkte invitationer til forventet 

interesserede, kun meldte sig 4 deltagere. Flere var interesseret, men optaget af andre aktiviteter 

eller gøremål de pågældende dage. 

Ærgerligt, men initiativet har trods alt give kontakt/mailadresser til skakinteresserede børn, der 

kan inviteres igen, når den nye sæson begynder. 

 

Lokaler. Der er ikke kommet svar på vores lokaleansøgning for næste sæson, men vi regner 

med, at vi kan fortsætte i nuværende lokaler i Danmarksgade 8. 

 

Økonomi. Palle havde til bestyrelsesmødet lavet en statusoversigt, der ligner tidligere år og ikke 

giver anledning til bekymring. Det varer ikke så længe, inden der igen kommer 

kontingentindtægter ind, og der arbejdes på at fastholde hidtidige sponsoraftaler. Morten 

undersøger, om tilgodehavende og gavekort til Dansk Skaksalg fortsat kan indfries.  

 

Medlemsstatus. Ingen ændringer. Vi håber, at Høtteskakken igen kan give kontakt til nye 

interesserede. I skoleskakafdelingen plejer der at være stor udskiftning fra sæson til sæson. 

Fastholdelse er en stor udfordring. Morten har fået aftenarbejde og kan derfor ikke være så 

stabil som hidtil m.h.t. skoleskakundervisningen forud for klubaftnerne. 

 

  

2. Høtteskak. 
Arrangementet flytter i år til Rådhuscentret 25, foran Holmbergs forretning. 

Foreslås afviklet efter samme koncept som sidste år (Træk en modstander, vind 3 partier og få en præmie). 

Aftaler vedr. de praktiske forhold. Borde, stole, vejr og vind. 

 



Referat: 

Sydbank ønsker ikke at fortsætte med Høtteskak efter udflytningen til Rådhuscentret. Heldigvis 

har Holmberg/Stine indvilget i at sponsorere arrangementet ved at stille plads og 

præmiegavekort til rådighed. I tilfælde af regnvejr kan vi rykke inde i lageret/garagen, der hører 

til forretningen.  

Palle aftaler nærmere med Holmberg, herunder køb af et antal hvide, kortærmede T-shirts med 

Vojens-Skakklub-logo til de af skakklubbens medlemmer, der deltager i 

høtteskakarrangementet. Palle aftaler endvidere lån af 5 borde og ca. 20 stole fra 

VojensHallerne som sædvanligt. Karl skaffer trailer til afhentning af borde og stole kl. 8 og 

tilbagelevering ca. kl. 13.  

Karl låner store skakbrikker fra Løgumkloster Skakklub til blikfang ved arrangementet.  

Karl leverer stof om høtteskakken til Høttekomiteen. Vi håber at få omtale med på hjemmesiden 

(www.vojens-hoette.dk) og evt. i det trykte program. Desuden sendes pressemeddelelse om 

arrangementet til lokalpressen. 

 

 

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

  Annonce fra sidste år vedhæftes og foreslås genbrugt med nødvendige korrektioner. Prisen var  

  i 2012: 476,00 + moms 

- Klubturnering og holdturnering. Kan først tilrettelægges, når vi kender medlemstilslutningen. 

- Nye medlemmer, hvordan? Direkte kontakt til nuværende og tidligere medlemmer. Plakater på  

  Lagoniskolen. 

- I forlængelse af drøftelsen på generalforsamlingen: Hvordan får vi skabt variation på  

  klubaftnerne. Veksling mellem alvorlige partier og mere uhøjtidelige aktiviteter. Undervisning  

  i teknik og spilforståelse. Sociale aktiviteter, der kan få nye medlemmer til at føle sig hjemme i  

  klubben… 

- Andre initiativer?! 

 

Referat 

Stikord fra drøftelsen under dette punkt: 

- Vi indrykker annonce i Ugeavisen MidtSyd på samme niveau som sidste år. 

- Karl forsøger kontakt til klasselærerne til de kommende 4. klasser på Lagoniskolen. Det er den  

  årgang, der var med til Skolernes Skakdag i foråret 2013.  

- Opsætning af plakater ved sæsonstart på gode steder i byen – f.eks. Danmarksgade 8,  

  VojensHallerne, VGIE og Lagoniskolen, hvis vi kan få lov. 

- Vi skal huske at skaffe mailadresser på alle skakinteresserede, så vi let kan invitere dem ned i  

   klubben nu og senere. 

 - Seniorafdelingen lider under, at vi ikke er så mange, og at forskellen i spillestyrke er meget  

   stor.  

- I forlængelse af generalforsamlingsdiskussionen skal vi på forskellig måde gøre det mere  

   attraktivt også for nybegyndere at være med i klubben.  

- Vi vil forsøge os med lidt fælles instruktion i spilforståelse og teknik i begyndelsen af  

   klubaftenen. Det kan f.eks. være 15-20 minutters kig på det første åbningstræk, mat- og  

   kombinationsøvelser eller slutspil. 

- Klubturneringen udsættes i så fald, så vi begynder ca. 19.45.   

- Teoriundervisning med gennemgang af et parti eller en åbning – gerne selvspillet – kan  

   forsøges ca. en gang om måneden. Det er ganske sundt at vænne medlemmerne til at kigge på  

   egne partier. Ikke mindst tabspartier kan man lære meget af. Det er også en mulighed at  

   invitere Kai Bjørnskov til teoriundervisning et par gange i løbet af sæsonen. 

- For at skabe variation og mere socialt liv i klubben laves hul i klubturneringskalenderen til  

   mere uhøjtidelige partier og turneringsformer, fælles kaffepause og lignende. 

 

Sidste nyt: Info om Syd Grand Prix og holdturneringen er offentliggjort på www.4hk.dk.  

http://www.vojens-hoette.dk/
http://www.4hk.dk/


 

 

 

4. Springeren. 
Ideer til indhold i medlemsbladet. 

 

Referat: 

Kommunikationen til medlemmer og sponsorer blev drøftet. 

Det vides ikke, om der er fundet en ny redaktør til medlemsbladet fra 4. Hovedkreds, og om 

bladet vil blive ved med at udkomme lige så regelmæssigt som hidtil. Vojens Skakklubs 

vigtigste kommunikationskanal er hjemmesiden, men vi har stadig et par medlemmer, der ikke 

er flittige ”digitale”, og det er også godt at kunne give sponsorerne et blad i hånden – gerne med 

fotos, der dokumenterer, at der er aktivitet, og at sponsortrøjerne bliver luftet og brugt flittigt.  

 

Indtil videre udsendes medlemsbladet Springeren 2 gange årligt – i forbindelse med sæsonstart 

og generalforsamling. Palle sørger for, at sponsorerne får et eksemplar. 

 

Karl eksperimenterer desuden med et elektronisk nyhedsbrev i en form, der gør det nemt at 

printe det ud som medlemsblad flere gange i løbet af sæsonen. Information fra hjemmeside, 

nyhedsbrev og medlemsblad bør sammentænkes, så teksten så vidt muligt kun skal skrives én 

gang og derefter genrbuges. 

 

Vi har brug for mailadresser på alle medlemmer. Efterhånden er der næppe medlemmer, der 

ikke i en eller anden anledning har fået oprettet en mailadresse. 

 

Markedsføring af klubben via stof til lokalpressen virker udmærket of giver synlighed, der dog 

ikke er ensbetydende med tilstrømning af nye medlemmer. 

 

 

5. Rådhuscentrets fødselsdag (6. eller 13. oktober?) 
Hvis Rådhuscentrets butikker stadig afvikler centrets fødselsdag en søndag i oktober, har Vojens Skakklub en 

mulighed for at vise flaget. 

 

Referat: 

Palle undersøger, hvem der tegner Rådshuscenterforeningen, om der planlægges 

fødselsdagsarrangement i efteråret 2013 og om, hvorvidt der er interesse for et skakarrangement 

som tidligere. 

 

 

6. Juleturnering/Syd Grand Prix 2013-14 
4. afdeling i Vojens lørdag den 28.12.2013. 

 

Referat 

Vi regner med, at det mislykkede forsøg på SGP-samarbejde med Fyns Skak Union i 2012-13 er 

historie, og at serien igen reduceres til 7 afdelinger, der afholdes på skift af klubber i 4. og 5. 

Hovedkreds. Vojens Skakklub afholder som sædvanlig julehurtigturnering den 28. december, og 

vi regner med, at turneringen bliver 4. afdeling af SGP-serien. 

Palle bestiller lokaler på Lagonigrundskolen. 

I.f.t. sidste år skal der evt. kigge på behovet for opdeling af den store skoleskakgruppe efter 

formodet spillestyrke, så nybegyndere også har en chance. 

 

Sidste nyt: Info om Syd Grand Prix, datoer og spillesteder, er offentliggjort på www.4hk.dk.  

http://www.4hk.dk/


  

 

7. Eventuelt. 

 

Referat 

Morten gjorde opmærksom på, at Vojens Skakklub stadig står registreret som sports- og 

idrætsforening i foreningsregistret i Vojens Telefonbog 2013-14 med Frede Andersen som 

formand. I Winds Telefonnøgle 2012 er oplysningerne om skakklubben korrekte, mens 

Mostrups Vejviser 2011/12 ikke er rettet. Bestyrelsen er usikker på, hvorfra de lokale vejvisere 

henter deres oplysninger. Karl har indsendt rettelse til Vojens Telefonbog, men næste udgave 

udkommer først o. juni 2014. 

 

/Referent: Karl Posselt 


