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Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub 2009. 
Generalforsamlingen fandt sted mandag den 24.02.2009 kl. 20 i Danmarksgade 8, Vojens. 

 

DELTAGERE: Frede Andersen, Morten Jessen, Palle Gejl Jørgensen, Ken Gejl Jørgensen, Jes       

                         Evald, Kresten Beck og Karl Posselt. 

 

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 2009:1 og udleveret til medlemmerne. Frede 

Andersen supplerede den skriftlige beretning med enkelte mundtlige tilføjelser.  

 

Der er god gang i klubbens junior-/børneafdeling. Det gælder både antal, aktivitetsniveau samt 

fremgang i de enkeltes spillestyrke og forståelse for skakspillet. Det er en fornøjelse, men 

derudover må klubben desværre betegnes som kriseramt, fordi medlemstallet i 

seniorafdelingen er i tilbagegang og tæt på den kritiske grænse. At det ikke alene er et Vojens-

fænomen, vidner weekendens generalforsamling i Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds på Hotel 

Pauli om. I løbet af 2008 er medlemstallet i 4. Hovedkreds faldet med 52 til det aktuelle 

medlemstal på 255. Det er seniormedlemmer, der falder fra, mens medlemstallet for juniorer 

og pensionister er nogenlunde stabilt. 

 

På foranledning af 5. Hovedkreds har hovedkredsen drøftet forslag til et fremtidigt samarbejde 

om holdturneringen. Der er foreløbig lavet en oversigt over, hvordan den kommende 

turneringssæson kunne komme til at se ud på grundlag af de i år tilmeldte hold i 4. og 5. 

Hovedkreds. Det er besluttet at arbejde videre med turneringssamarbejdet på den måde, at der i 

løbet af året udarbejdes et fælles reglement, der skal til godkendelse i de 2 hovedkredse på 

generalforsamlingerne i begyndelsen af 2010. Derefter forventes en fælles holdturnering at 

kunne iværksættes fra sæsonen 2010/11. 5. Hovedkreds er større og hold herfra vil komme til 

at præge holdturneringen, men turneringen opdeles regionalt, så afstande/køretid ikke bliver 

uoverkommelige. Der regnes med mesterrækkehold á 8 spillere, mens øvrige rækker spiller 

med 4-mands-hold.  

Frede gav udtryk for et håb om, at Vojens Skakklub i næste sæson kan udvide deltagelsen i 

holdturneringen med et hold i C-rækken, men det forudsætter nok et par ekstra medlemmer. 

 

5. Hovedkreds har desuden foreslået fusion med 4. Hovedkreds, men det ser 4. Hovedkreds 

ikke nogen fordel i på nuværende tidspunkt. 

 

Vojens Skakklub har stadig et højt aktivitetsniveau i forhold til klubbens størrelse. Vojens´ 

centrale beliggenhed i hovedkredsen giver gode deltagertal til turneringer og god service gør, 

at deltagere gerne vender tilbage. Vojens Skakklub har også medlemmer, der deltager flittigt i 

udenbys tuneringer – f.eks. grand prix og pokalturnering – selv om det i nogen grad er 

Tordenskjolds soldater. 
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Frede Andersen understregede endnu en gang, at medlemshvervning må være den højst 

prioriterede opgave i klubben. Hvis der kommer tilstrækkeligt gode ideer til, hvad der skal til, 

for at det virker, skal klubben være villig til at ofre, hvad det koster. 

 

Sluttelig meddelte formanden, at han nu går i gang med sit sidste formandsår i Vojens 

Skakklub. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

Der var kun få bemærkninger til den samlede beretning. Det blev nævnt, at Vojens Skakklub 

har fået tilkendt værtsskabet for det sønderjyske mesterskab - Sønderjysk EMT - i 2011. 

Et par spørgsmål til forkortelser som f.eks. SGP (Sønderjysk Grand Prix) og lignende 

tydeliggjorde, at diskussionen ikke må blive for indforstået. 

 

Derefter blev formandens beretning godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

Kasserer Palle Gejl Jørgensen forelagde regnskabet, der viste et lille overskud i kraft af 

kaffesalg, tilgodehavende hos Dansk Skaksalg og en positiv kursregulering på 

aktkionærkontoen i Sydbank. Kommunen har i modsætning til tidligere år stillet lokale gratis 

til rådighed i regnskabsåret.  

Klubben har stadig en pæn egenkapital.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab. 

Det blev nævnt, at der ikke er betalt kontingent til Dansk Skole Skak i 2008 på grund af 

kommunikationsproblemer vedr. afregningsgrundlaget. 

  

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne, skriftlige forslag. 

 

7. Næste års arbejde. 

Formanden lagde op til en fastholdelse af nuværende aktiviteter suppleret med 

medlemshvervning. Evt. turneringstilbud til ikke-medlemmer. Nyt bliver også 

holdturneringssamarbejdet med 5. Hovedkreds. 

 

Det blev oplyst, at Sønderjysk EMT næste gang (i Tønder) vil blive afviklet på mandag aftner 

– i håb om at hæve deltagerantallet, der i flere år har været alt for lavt. I givet fald kan det evt. 

komme på tale midlertidigt at erstatte klubturneringen med samlet deltagelse i S-EMT.   

 

8. Næste års budget. 

Der blev fremlagt 2 forskellige budgetforslag. Et ordinært, der lagde sig tæt op ad regnskabet, 

og et alternativt, der tog højde for udgifter til medlemsblad, medlemshvervning og en 

sandsynlig forhøjelse af kontingentet til Dansk Skak Union fra 3. kvartal 2009. 

 

Det alternative budgetforslag blev godkendt. 
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9. Fastsættelse af kontingent. 

Med godkendelsen af det alternative budgetforslag blev der også vedtaget en 

kontingentstigning, så kontingentsatserne bliver: 

600 kr. for seniorer 

500 kr. for pensionister 

200 kr. for juniorer.  

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v. 

 

a) 2 bestyrelsesmedlemmer. 

    Morten Jessen og Palle Gejl Jørgensen blev genvalgt for 2 år. 

       

      b) I 2008 blev Kresten Beck og Jes Evald valgt som suppleanter for 2 år.  

       

      c) Revisor. 

          Karl Posselt blev genvalgt som revisor for 2 år – med Senaid Zahirovic som  

          revisorsuppleant. 

 

11. Eventuelt. 

Der kan ikke købes reservedele til klubbens defekte/mangelfulde skakkomputere. Derfor 

foreslog Morten Jessen, at klubben evt. investerer i et par nye, evt. også et par 

skakprogrammer til pc. Der var delte meninger om dette, hvor også rettighedsproblematikken 

indgik. Der er ikke i det kommende år afsat budgetmidler til større materielindkøb, men det er 

naturligvis noget, bestyrelsen kan drøfte. 

 

Frede Andersen nævnte igen medlemshvervning som fokusområde – evt. nedsættelse af en 

”tænketank” til at samle gode forslag sammen. Der opstod straks en konstruktiv diskussion i 

forsamlingen. Blandt forslagene var: 

- tilbud om at kigge inden for i forbindelse med holdkampe 

- gavekortsponsorering fra virksomheder – f.eks. gavekort med ½ års gratis medlemskab eller  

  andre tilbud  

- alle medlemmer kommer med navne og adresser på venner og bekendte, de ved er  

  skakspillere – blot ikke i klubsammenhæng 

 

Konklusionen blev, at alle medlemmer opfordres til at komme med ideer til 

medlemshvervning. Ideerne kan afleveres til Jes Evald eller Ken Gejl Jørgensen. 

 

Palle Gejl Jørgensen spurgte til interessen for at spille holdskak – med henblik på et evt. C-

rækkehold i næste sæson. Kresten, Frede, Ken og evt. Jes er interesseret. 

 

Afslutning. 

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

 

/Referent: Karl Posselt. 


