
Referat fra Generalforsamlingen i Vojens Skakklub  
mandag den 7-2-2011. 
 

DELTAGERE: Kresten Beck, Morten Jessen, Senaid Zahirovic, Frede Andersen, Palle Gejl 

Jørgensen, Finn Nielsen og Karl Posselt. 

 

Formanden bøde velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Frede Andersen blev foreslået som dirigent. 

Der var ikke andre forslag og Frede takkede for valget og gav ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning 

Karl henviste til den uddelte beretning – aftrykt i Springeren, februar 2011, men oplæste 

desuden beretningen. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning 

Medlemshvervningen blev drøftet. Overraskende svært at rekruttere nye medlemmer. Meget 

ville kunne nås, hvis man kunne reducere det store gennemtræk i skoleskakafdelingen. 

Forskellige ideer som gågadeskak med nedlagte fliser og store brikker blev drøftet. Desuden 

usikkerheden i forbindelse med flytning af Høttepladsen fra cirkuspladsen til halområdet i 

østbyen. 

 

Der var enkelte bemærkninger til holdturneringen, men Karl fastslog, at der skal gode 

argumenter til at opgive samarbejdet med 5. hovedkreds. Medmindre der kommer en 

betydelig medlemsfremgang i nogle af de nødlidende klubber, kan 4. Hk. næppe køre egen 

holdturnering på sigt. Dette års problem med 2 Vojenshold i samme gruppe betragtes som 

en uheldig smutter.  

 

SGP-turneringen kører fint, men der er ulemper ved at køre med samme ratingtal for hele 

serien,  ikke mindst for junior-/skoleskakspillerne. 

 

Efter drøftelsen blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab.  

Kopi af driftsregnskab, status og budget for 2011 blev uddelt til deltagerne, og Palle 

gennemgik minutiøst driftsregnskabet. 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab. 

Der opstod en diskussion om regnskabsførelsen af SGP-afgiften i forbindelse med 

juleturneringen, hvor indtægten opstår i ét regnskabsår og udgiften i næste. 

 

Derefter blev driftsregnskab og status godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter (offentliggjort på hjemmesiden og uddelt til 

deltagerne). Formanden beskrev forslaget som en nødvendig ajourføring i forlængelse af 

kommunalreformen, men i øvrigt uden større indholdsmæssige ændringer. Forslaget tager 

udgangspunkt i en ganske almindelig standardforeningsvedtægt. 

 



Forslaget blev vedtaget med det nødvendige flertal uden bemærkninger. 

De nye vedtægter træder i kraft efter denne generalforsamling 

 

7. Næste års budget. 

Palle gennemgik sit forslag til næste års budget. Han oplyste at et par kortvarige 

medlemskaber havde kostet lidt, samt at han ville benytte netbank for at undgå at betale så 

meget i gebyrer.  

 

Frede mente at administration og præmier burde hæves da udgifter til reklame og præmier til 

alle juniorerne ikke var tilstrækkelig tilgodeset. 

 

Budgetforslaget blev derefter justeret med følgende ændringer: 

- Udgiften til administration forhøjes med 500 kr. fra 1.500 til 2.000 kr. 

- Udgiften til præmier forhøjes med 500 kr. fra 1.000 til 1.500 kr. 

- Der budgetteres herefter med et underskud på 1.000 kr. på driftsbudgettet. 

 

Det justerede budgetforslag blev derefter enstemmigt godkendt. 

 

8. Næste års arbejde. 

Næste års arbejde blev kort ridset op af Karl. Initiativer til hvervning af nye medlemmer er 

fortsat den helt dominerende overskrift for arbejdet. Som særlig aktivitet i 2011 har vi 

arrangementet af Sønderjysk EMT. Derudover vil nuværende aktiviteter blive fastholdt, 

naturligvis gerne forbedret for at opnå større tilslutning til såvel Høtteskak, som 

simultanskak i Rådhuscentret. 

 

Morten mente at lokaleforholdene (toiletforhold og mangel på analyselokale) på 

Bregnbjergskolen var for dårlige til juleturneringen og foreslog at ansøge om andre, på 

Povlsbjergskolen, på Skrydstrup skole, eller i det mindste et par ekstra klasselokaler på 

Bregnbjergskolen 

Der var ikke stemning for at ændre på det eksisterende lokalevalg. 

 

9. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

Bestyrelsesmedlemmerne Morten Jessen og Palle Gejl Jørgensen blev genvalgt. 

Frede Andersen blev genvalgt som revisor. 

 

10. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet blev fastsat uændret således: 

Seniorer:   600 kr. pr. år 

Pensionister:   500 kr. pr. år 

Juniorer/skoleskakspillere:  200 kr. pr. år 

 

11. Eventuelt. 

Morten nævnte mulighederne for at søge midler hos Tuborgfonden/Tuborgs grønne fond. 

Morten savnede undervisningsmateriale, da han ikke kunne finde noget på dansk. Karl 

lovede at fremskaffe materiale. 

Morten nævnte muligheden for at åbne klubturneringen for deltagere udefra i den ene 

halvsæson.  

Andre var skeptiske. Det giver ikke nødvendigvis mange flere deltagere. Men det forpligter 

til EMT-afgift og en mindre fleksibel afvikling af turneringen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen. 

/Ref.: Frede og Karl. 


