
Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub 2008. 
Generalforsamlingen fandt sted mandag den 11.02.2008 kl. 20 i Danmarksgade 8, Vojens. 

 

8 medlemmer var til stede. 

 

Dagsorden/referat: 

 

1. Valg af Dirigent. 

Karl Posselt blev foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig - med en dagsorden, der indholdt de i vedtægterne foreskrevne punkter. 

 

2. Formandens beretning. 

Beretningen var trykt i klubbladet Springeren 2008:1 og udleveret til medlemmerne. Frede 

Andersen supplerede den skriftlige beretning med enkelte mundtlige tilføjelser.  

Klubben modtog i slutningen af 2006 DSUs initiativpræmie, der bl.a. betød, at klubben i 2007 

fik et tilskud på 4.000 kr. til klubarbejdet i form af et tilgodehavendebevis hos Dansk 

Skaksalg. Frede understregede det positive i satsningen på ungdomsarbejdet, hvor der lægges 

vægt på, at juniorerne får synlige præmier og opbakning til deltagelse i turneringer – herunder 

hovedkredsens D-række, hvor de klarer sig fint.  

Hos seniorerne sluttede B-holdet i sæsonen 2007/08 på 2. pladsen – med nød og næppe 

overgået af Tønder i sidste runde. 

Formanden fremhævede også de medlemmer, der er flittige til at deltage i EMTer i 

hovedkredsen – med pæne resultater. 

Vojens Skakklub fastholder et i forhold til klubbens størelse højt aktivitetsniveau. De faste 

arrangementer i forbindelse med Høtten og hurtigturneringen mellem jul og nytår er suppleret 

af stævne for D-rækken, lige som juleturneringen i 2007 indgik i Sønderjysk Grand Prix. 

Vojens har en god geografisk placering, når det drejer sig om at tiltrække deltagere til 

skakarrangementer.  I 2008 afholdes hovedkredsens generalforsamling i Vojens – den 23. 

februar på Hotel Pauli.  

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

Der var kun få bemærkninger til den samlede beretning, der blev godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

Kasserer Palle Gejl Jørgensen forelagde regnskabet. Initiativpræmien og overskuddet på 

kaffesalget har været de væsentligste årsager til et overskud på regnskabet, og klubben har 

stadig en pæn egenkapital.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab. 

Karl Posselt fremhævede Palles kone som medvirkende årsag til det gode resultat vedrørende 

kaffesalget – både på klubaftenerne og i forbindelse med turneringsarrangementer.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne, skriftlige forslag. 

 



7. Næste års arbejde. 

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

aktiviteter.  

Grand Prix turneringsformen er blevet en succes. Yderligere turneringsinitiativer blev drøftet. 

Der var dog delte meninger om mulighederne for at finde terminer, lige som det generelt 

faldende medlemstal næppe skyldes mangel på arrangementer. Alle initiativer bør indberettes 

til 4. Hovedkreds´ forretningsudvalg, så der kan ske en tidsmæssig koordinering. 

Morten Jessen rejste spørgsmålet om transportgodtgørelse/kørselstilskud. 

Det er først og fremmest juniorerne, der skal friholdes for transportudgifter, men ellers blev 

spørgsmålet overladt til bestyrelsen. 

 

8. Næste års budget. 

Kassereren havde sammen med regnskabsaflæggelsen opstillet et budgetforslag.  

Der hersker en vis usikkerhed om, hvilken beslutning den nye kommune har truffet vedr. 

opkrævning af lokaleleje fra de foreninger, der bruger kommunale lokaler. Egenkapitalen 

udgør dog en rigelig buffer til at klare en evt. husleje uden kontingentforhøjelse på kort sigt.  

 

9. Fastsættelse af kontingent. 

På grundlag af regnskab og budget lagde kasseren op til uændrede kontingentsatser. 

Forslaget blev godkendt. D.v.s. 500 kr. for seniorer, 400 kr. for pensionister og 200 kr. for 

juniorer.  

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: Formanden. 

Frede Andersen blev genvalgt som formand (2 år). 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer Morten Jessen og Palle Gejl Jørgensen blev i 2007 valgt for 2 

år. 

       

      Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: 

      Kresten Beck og Jes Evald.  

       

      Karl Posselt blev i 2007 valgt som revisor for 2 år. 

      Som revisorsuppleant valgtes Senaid Zahirovic. 

 

11. Eventuelt. 

Det blev nævnt, at en gruppe (p.t. 8) pensionister fra den tidligere Nørre-Rangstrup kommune 

er begyndt at spille skak en gang om ugen. Bestyrelsen blev opfordret til at være opmærksom 

på samarbejdsmuligheder – herunder mulighederne for evt. at tiltrække nogle af disse som nye 

klubmedlemmer. 

  

Afslutning. 

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

 

/Referent: Karl Posselt. 


