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Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub 2010. 
Generalforsamlingen fandt sted mandag den 22.02.2010 kl. 20 i Danmarksgade 8, Vojens. 

 

DELTAGERE:  Frede Andersen, 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. Konstaterede derefter, at vedtægterne er blødt formuleret m.h.t. 

kravene til varsling m.v. og foreslog, at bestyrelsen kigger på en opstramning, der sikrer en 

mere direkte information til medlemmerne om generalforsamlingen. 

Herefter fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig - med en 

dagsorden, der indeholdt de i vedtægterne foreskrevne punkter. 

 

2. Formandens beretning. 

 

Frede Andersen aflagde følgende formandsberetning: 

 

Året 2009 har ikke budt på de store overraskelser. Stilstand er vel den rette betegnelse, og der 

er jo et kendt ord der siger, at stilstand er tilbagegang. 

 

Medlemssituationen er uændret, idet den lyder på 10 voksne og 10 begyndere. 3 af begynderne 

er tilmeldt som medlemmer af Dansk Skak Union, hvorfor klubbens officielle medlemstal som 

DSU-klub reelt er 13. 

 

Begynderafdelingen kører rigtig godt og er aktiv på turneringssiden. Spillerne deltager i 

holdturneringen, hvor de har opnået topplaceringer gennem flere år. De fleste er dog mere 

interesseret i at få spillet noget skak end i egentlig undervisning. Det er svært at ændre på, men 

måske skulle vi lave nogle tematurneringer for at få øvet åbninger og undgå tidligt i partier 

mod andre klubber at komme næstbedst fra start. 

 

Seniorafdelingen har været meget stabil, men for de flestes vedkommende kunne det måske 

være gavnligt med lidt undervisning! Tematurneringer var måske også en mulighed her, evt. 

som ½ times partier inden klubturneringen? 

 

Holdturneringen har i 2009/10 ikke været den store resultatmæssige succes for B- og C-

holdene på trods af et stabilt fremmøde. Derimod har D-holdet/juniorerne sikret sig en suveræn 

2. plads. 

 

Sønderjysk Grand Prix. Ingen tvivl om, at det er en turneringsform, som passer langt de fleste 

af Vojensspillerne, og det er nok ikke mindst, fordi vi klarer os rigtig godt. Det bliver jo heller 

ikke ringere af, at vores juleturnering, som er en del af konceptet, hvert år har været Grand 

Prix-et med flest deltagere. 
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EMT-turneringsaktiviteten har ikke været imponerende. En enkelt deltager et par gange er, 

hvad det er blevet til. Dette vil næppe ændre sig meget, før vore begyndere tager over. Vi må 

nok erkende, at de fleste har de udfarende skakdage bag os. Her kunne lidt undervisning 

muligvis gøre, at nogle af os fik blod på tanden. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Enkelte temaer blev taget op under drøftelsen af formandsberetningen: 

 

Juniorerne er vigtige at fastholde. Det blev nævnt, at Kai Bjørnskov har tilbudt at komme til 

Vojens og undervise et par gange i løbet af en sæson. 

 

Turneringsaktiviteten. SGPs succes kan være en forklaring på, at EMT-turneringerne har svært 

ved at tiltrække deltagere. Sønderjysk EMT er netop begyndt i Tønder – med alt for få 

deltagere i det hele taget, og næsten ingen mesterspillere. 

 

Derefter blev formandens beretning godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Kasserer Palle Gejl Jørgensen udleverede  og forelagde regnskabet, der viste et driftsunderskud 

på ca. 1.900 kr. Vojens Skakklub har dog stadig en solid egenkapital.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab. 

 

Det årlige kontingent blev på generalforsamlingen i 2009 hævet til 600 kr. for seniorer, 500 kr. 

for pensionister og 200 kr. for juniorer/skoleskakspillere. Men samtidig er den 

kontingentandel, der videresendes til DSU og 4. Hovedkreds steget til 141,50 kr. for seniorer, 

121,50 for pensionister og 99 kr. for juniorer – vel at mærke pr. kvartal! Med den nuværende 

kontingentsats bliver der derfor ikke mange kontingentkroner tilbage til det lokale klubarbejde. 

 

DSU har satset mange penge på skakserveren, lige som Skakbladet er en betydelig udgiftspost. 

Flere nævnte, at de godt kunne undvære Skakbladet. Det er imidlertid en del af 

pakkeløsningen, der følger med DSU-kontingentet og kan ikke opsiges separat for at spare 

kontingent. 

 

Kassereren nævnte, at der er 2 års kontingentopkrævning (2008 og 2009) til Dansk Skole Skak 

med i 2009-regnskabet.  

 

Der er købt et antal nye skaktrøjer på baggrund af en ny sponsoraftale. Det blev foreslået, at 

alle (3) sponsorer fremover får deres navn/logo på alle trøjer. 

  

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. 

 

Der var ikke indkommet forslag. 
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7. Næste års arbejde. 

 

Om næste års arbejde sagde formanden: 

 

Jeg tvivler meget på, at det er muligt at stable flere arrangementer på benene end dem, vi 

allerede har gang i. 

 

Høtteskakken er efterhånden en tam forestilling, men kører dog stadig, og det er efterhånden 

svært at forestille sig, at den skulle udgå, men vi skal finde en form, der har lidt mere 

publikumstække. 

 

Juleturneringen skal vi værne om. Den er hvert år topscorer med hensyn til deltagerantal. 

 

Simultanskakken i Rådhuscentret i samarbejde med handlende i centret tiltrækker næsten kun 

skakspillere og der er næsten intet publikum, selv om det er det primære formål med 

arrangementet. Den lidt afsides placering kan vi måske give en del af skylden.  

Skak med store brikker ville nok tiltrække mere publikum, så vi bør undersøge mulighederne 

for det. 

                                                         ----------- 

 

Der var enighed om, at Høtteskakken har for få deltagere og for få tilskuere. Den giver for få 

nye medlemmer og for lidt på PR-siden. Men så længe Sydbank bakker op, må det være op til 

skakklubben at skabe den fornyelse, der kan bringe nyt liv i foretagendet. Gode ideer 

efterlyses! Måske mere PR og information til skakinteresserede børn via skolerne. 

 

Med hensyn til simultanarrangementet, der også er fint sponsoreret, var ikke alle enige i 

formandens vurdering. Der er masser af mennesker i Rådhuscentret, når centerforeningen 

holder fødselsdag, og mange ser og kommenterer, at der spilles skak. Det foregår på en lidt 

kold årstid, men det er nu engang betingelserne, når det er en fødselsdag.  

 

Ideen om at spille skak på stort bræt er en overvejelse værd – også med hensyn til tid og sted. 

 

Holdturneringen bliver fra sæsonen 2010/11 fælles for 4. og 5. Hovedkreds. Der er udarbejdet 

forslag til turneringsreglement, som skal godkendes på de 2 hovedkredses generalforsamlinger. 

I 4. HK er der generalforsamling i Tønder den 27.02.2010. Fra Vojens Skakklub skal 

viderebringes argumenter for en ændring, der sikrer muligheden for at gennemføre en 

holdturnering for juniorerne, der svarer til den hidtidige D-række – herunder også tidspunktet 

for afvikling, der skal være lørdage/weekends i dagtimerne at hensyn til deltagernes alder. 

Lykkes det ikke, må det næstbedste være, at en sådan turnering fortsat gennemføres i 4. 

Hovedkreds-regi. 

 

8. Næste års budget. 

 

Kassereren fremlagde budgetforslag med et forventet underskud - baseret på uændret 

kontingent. Han gjorde samtidig opmærksom på risikoen for, at underskuddet kunne blive 

større, hvis ikke der er skærpet fokus på udgiftssiden. 
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9. Fastsættelse af kontingent. 

 

Kassereren foreslog uændret kontingent. I betragtning af underskuddet på driftsregnskabet for 

2009 blev en kontingentstigning dog kort drøftet. 

 

I betragtning af klubbens solide egenkapital besluttede generalforsamlingen at fortsætte med 

uændret kontingent. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v. 

 

a) Formand. 

    Frede Andersen ønskede ikke genvalg, men foreslog Karl Posselt som ny formand. 

    Karl blev valgt. 

       

      b) Valg af bestyrelsessuppleanter. 

          Kresten Beck og Jes Evald blev genvalgt som suppleanter for 2 år. 

       

      c) Revisor og revisorsuppleant. 

          Med valget til formand fratræder Karl Posselt som revisor. 

          Som ny revisor valgtes Frede Andersen (for 1 år). 

          Senaid Zahirovic blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

11. Eventuelt. 

 

Karl Posselt takkede Frede for hans mangeårige indsats – som aktiv i 

hovedkredssammenhæng, men naturligvis først og fremmest som formand for Vojens 

Skakklub.  

 

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

 

/Referent: Karl Posselt. 


