
Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub 2007. 
Generalforsamlingen fandt sted mandag den 19.02.2007 kl. 20 i Danmarksgade 8, Vojens. 

 

6 medlemmer var til stede. 

 

Dagsorden/referat: 

 

1. Valg af Dirigent. 

Karl Posselt blev foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten gjorde rede for vedtægternes bestemmelser vedr. generalforsamlingen. Den skal 

egentlig afholdes den 2. mandag i februar, men på grund af skolernes vinterferie er der ikke 

adgang til klublokalet i uge 7. Derfor var generalforsamlingen udsat til 3. mandag i februar. 

Der var ingen indvendinger mod dette, og dirigenten konstaterede derefter, at 

generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 

 

2. Oplæsning af referat fra sidste generalforsamling. 

Protokollen var ikke til stede, og da alle deltagere også deltog i generalforsamling 2006, 

accepteredes, at dette punkt blev sprunget over. 

 

3. Formandens beretning. 

Frede Andersen beklagede, at antallet af aktive skakspillere går tilbage – på landsplan og i 

Vojens. Det kan måske godt lade sig gøre at skaffe et par ekstra medlemmer i 

pensionistalderen, men yngre, ambitiøse medlemmer, der kan være drivkræfter i klubben, er 

det tilsyneladende umuligt at få fat i. Til gengæld fremhævede formanden den opløftende 

udvikling på junior-/skoleskakfronten, hvor aktiviteten og deltagerantallet er meget 

tilfredsstillende trods juniorleder Troels Lunds afgang i løbet af sæsonen. Juniorarbejdet er 

blevet anerkendt af hovedkredsen og Dansk Skak Union – også økonomisk. Det betyder, at 

klubben har 4.000 kr. til rådighed for indkøb fra Dansk Skaksalg. 

Formanden gik let henover de traditionelle, faste arrangementer i årets løb. Holdturneringen er 

efter omstændighederne forløbet tilfredsstillende. Resultatmæssigt har reduktionen af 

holdstørrelsen til 4 spillere ikke været nogen fordel, men til gengæld har der ikke været 

problemer med at stille hold.  

Som arrangør af turneringer er aktivitetsniveauet højt i Vojens Skakklub sammenlignet med 

andre, større klubber, men det skrumpende medlemstal betyder, at deltagerantallet fra egen 

klub er begrænset. Medlemmerne er dog rimeligt aktive deltagere i enkeltmandsturneringer 

andre steder, og det er aldrig et problem at skaffe chauffører til udenbys arrangementer. 

Frede nævnte, at det ikke er ideelt med en formand, der bor langt fra Vojens by. Han kender 

for få i Vojens og har for ringe føling med, hvem der kunne hverves som medlemmer. 

 

4. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

Der var almindelig tilslutning til den vurdering af situationen, der kom til udtryk i formandens 

beretning, der efter en kort diskussion blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Aflæggelse af regnskab. 

Kasserer Palle Gejl Jørgensen forelagde regnskabet. Trods et mindre underskud har klubben 

stadig en solid økonomi baseret på den kapital, der tidligere er samlet. Som ny kasserer 



gennemgik Palle regnskabet grundigt og besvarede tvivlsspørgsmål.  

 

6. Drøftelse og godkendelse af regnskab. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

7. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne, skriftlige forslag. 

 

8. Næste års arbejde. 

Formanden lagde ikke op til væsentligt ændringer, men en fastholdelse af nuværende 

arrangementer, men efterlyste gode ideer. Et par stykker blev drøftet: 

1) at genoptage Vojens EMT. Er der et deltagergrundlag og kan en brugbar termin findes?  

2) at tilbyde tidligere medlemmer gratis kontingent i en periode. Alternativt at give en  

    introduktionsperiode, inden der tales om forpligtende medlemskab af klubben og DSU. 

3) at prøve at skaffe flere medlemmer ved en kombination af direkte henvendelse til tidligere  

    medlemmer og annoncering.  

4) at gøre klubben mere synlig ved at få fremstillet en (evt. sponsoreret) klubtrøje. 

 

Det blev overladt til bestyrelsen at arbejde videre med ideerne og prioriteringen af dem. 

 

9. Næste års budget. 

Kassereren havde sammen med regnskabsaflæggelsen opstillet et budgetforslag. Den 

væsentligste ændring i forhold til 2006 er en melding om, at harmoniseringen i forbindelse 

med kommunesammenlægningen fra det kommende skoleår vil betyde bortfald af leje for 

klublokalet. 

 

10. Fastsættelse af kontingent. 

På grundlag af regnskab, budget og ideer til næste års arbejde blev det vedtaget at fastholde de 

nuværende kontingentsatser. 

 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. På valg er: Palle der modtager genvalg. 

b. Troels Lund er stoppet: Bestyrelsen foreslår Morten Jessen som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

          Palle Gejl Jørgensen blev genvalgt for 2 år. 

          Morten Jessen bleve valgt til bestyrelsen for 2 år. 

 

          Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: 

          Kresten Beck og Jes Evald. Begge blev valgt for 1 år. 

 

12. Valg af revisor. 

På valg er: Karl 

  

Karl Posselt blev valgt som revisor for 2 år. 

 

13. Eventuelt. 

Kresten Beck nævnte, at skak – sammenlignet med f.eks. SKAT – ikke er særlig synligt i 

dagspressen/ugeaviserne. 



Jydske Vestkysten har tidligere haft en regelmæssig skakspalte (Curt Hansen), men den findes 

ikke længere. Palle har tidligere haft en god kontakt til Vojens Ugeavis ved Jan Sternkopf, og 

klubben har i løbet af sæsonen haft rimelige muligheder for omtale ugeavisen. Her har 

kommunalreform og sammenlægning af Vojens Ugeavis med Haderslev Ugeavis dog ikke 

gjort det lettere. Der er dog ingen tvivl om, at der kan gøres mere. Især Løgumkloster 

Skakklub bliver regelmæssigt omtalt i Jydske Vestkysten. 

 

Afslutning. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

/Referent: Karl Posselt. 


