
Referat fra Generalforsamlingen i Vojens Skakklub  
mandag den 20-2-2012. 
 

DELTAGERE: Kresten Beck, Morten Jessen, Palle Gejl Jørgensen, Ken Gejl Jørgensen og Karl 

Posselt. 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

 

Referat:  

Ken blev foreslået og valgt.  

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og sikrede sig, at ingen havde 

indvendinger. 

 

2. Formandens beretning 

Kan læses i medlemsbladet Springeren 

 

Referat:  

Karl læste beretningen op henviste desuden til, at beretningen var trykt i medlemsbladet 

Springeren 2012:1, der blev udleveret til generalforsamlingsdeltagerne. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning 

 

Referat:  

Morten kommenterede Sønderjysk EMT, der igen i år afvikles med få deltagere og få 

mesterspillere. Der er risiko for, at turneringen ikke overlever. Næste år er Haderslev arrangør. 

Det kan forhåbentlig lokke flere med. 

 

Ken fandt beretningen lige lovlig pessimistisk m.h.t. vurderingen af resultatet af 

medlemshvervningen. I junior-/skoleskakafdelingen går det ganske godt. 

  

Palle var enig, men henviste til, at det halter i seniorafdelingen. 

 

Karl fandt det positivt, at forældrene bakker op i deres børns interesse, selv om forældrene ikke 

nødvendigvis selv har den samme interesse. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab 

 

Referat:  

Palle udleverede og gennemgik regnskabet, der alt i alt viste et overskud på 1.643,60 kr. Dog 

kun, fordi vi i kraft af værtskabet for Sønderjysk EMT 2011 har haft et større overskud på 

kaffesalg m.m. Det har også krævet ekstra arbejde at opnå dette resultat. 

Desuden er klubbens kapital på en aktionærkonto pænt forrentet. 

 

Som sædvanlig har vi underskud på kontingenter efter afregning med Dansk Skak Union. 

 

Palle nævnte også støtten fra vore sponsorer som kærkommen. Den har bl.a. gjort det muligt at 

http://www.vojensskakklub.dk/Springeren/Springeren-2012-1.pdf


anskaffe trøjer med tryk til alle medlemmer, når de repræsenterer Vojens Skakklub. 

 

Vi har en kreditnota hos Dansk Skaksalg. Det skal vi huske, når vi næste gang indkøber 

materiel. 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat:  

Regnskabet var revideret, men ikke underskrevet af revisor, der p.t. er på sygehuset. 

Generalforsamlingen accepterede, at kassereren indhenter underskrift, når revisoren er kommet 

hjem.  

Regnskabet blev drøftet og godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat:  

Formanden fremlagde forslag: 

 

Medlemshvervning er fortsat hovedopgaven. Mange ideer er allerede afprøvet, og gode ideer 

efterlyses. 

Vojens Skakklub har et højt aktivitetsniveau i.f.t. klubbens størrelse. Det er derfor begrænset, 

hvor mange nye skibe, vi kan sætte  i søen.  

 

- Opfølgning på Skolernes Skakdag. Det skal forsøges, selv om det var overraskende, at  

  Lagoniskolen valgte at give 7.-8. årgang skakundervisning – aldersgrupper, der i vid  

  udstrækning har valgt fritidsinteresser. 

- Sommerferieskak for skoleelever – i samarbejde med Haderslev Skakklub. I 2012 har  

  kommunen lovet både hjemmeside og papirprogram, der sendes med eleverne hjem. 

- Mulig deltagelse i sports- og aktivitetsdag i Vojenshallerne den 18.08.2012. Dog ikke, hvis  

  arrangørerne fastholder, at den enkelte forening skal skaffe ekstraordinær sponsorstøtte til  

  arrangementet, der er rigeligt ambitiøst anlagt. 

- Sæsonstart – med annoncering i Ugeavisen MidtSyd (der også dækker Gram og Toftlund),                      

  Presseomtale og Høtteskak 

- Måske modernisering af klubturneringen, men det er svært at finde en bedre form, når vi er  

  så få medlemmer. 

- Simultan- eller andet skakarrangement i Rådhuscentret i forbindelse med Centrets  

  fødselsdag den 14.10.2012? 

- Vojens Juleturnering, der også indgår i SydGrandPrix-serien. 2012 bliver et 40 års  

  jubilæum for juleskak i Vojens. 

- Stå til rådighed for skakaktiviteter i kraft af Vojens´ centrale beliggenhed i hovedkredsen. 

 

Morten foreslog at nedprioritere klubturneringen og i stedet gøre Vojens Skakklub mere synlig 

ved at flere medlemmer deltager i udenbys turneringer.  

Forslaget vandt ikke tilslutning. De øvrige medlemmer mente ikke, at de ville deltage oftere i 

andre turneringer, selv om der var færre aftner med klubturnering. 

 

Palle pegede på, at Kristine Gejl Jørgensen forventes tilbage som aktivt medlem, og at 

Thorbjørn Møller har alder og styrke til at være med i klubturneringen. 

  

Ken foreslog en åben turnering om Vojens-mesterskabet, hvor alle skakinteresserede kan 

komme ind fra gaden og være med – f.eks. afviklet som hurtigturnering over 3 aftner. 



 

Bestyrelsen arbejder videre med årsplanen og de fremsatte ideer.  

 

7. Indkomne forslag 

 

Referat:  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent 

 

Referat:  

Palle fremlagde et budgetforslag med et mindre underskud trods indbygget forslag til 

kontingentstigning. 

Der er besluttet en lille kontingentstigning til Dansk Skole Skaks Sønderjyllandskreds – fra 550 

til 600 kr. og DSU nedsætter ikke kontingentet. 

Klubbens økonomi er så robust, at en kontingentstigning godt kan udsættes, men bestyrelsens 

forslag er således: 

Der budgetteres med en kontingentstigning på 100 kr. pr. år til henholdsvis seniorer og 

pensionister, mens juniorkontingentet fastholdes å hidtidigt niveau. Det betyder følgende 

kontingenttakster pr. år: 

Seniorer 700 kr. 

Pensionister 600 kr. 

juniorer 200 kr. 

 

Budget- og kontingentforslag blev godkendt 

 

9. Valg 

 

Referat:  

Karl Posselt blev genvalgt som formand 

 

Kresten Beck blev genvalgt sombestyrelsessuppleant. 

 

Frede Andersen blev genvalgt som revisor. Senaid Zahirovic er fortsat revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt 

 

Referat:  
Morten foreslog, at sættene med lakerede skakbrikker bliver erstattet af nye sæt. Brikkerne er 

for forskellige til, at vi kan bruge dem til turneringer. 

Der var ikke helt enighed om, hvor slemt det er med lakbrikkernes forskellighed, men de øvrige 

mente, at vi har brikker nok til de fleste situationer, og at vi til juleturneringen kan låne materiel 

hos naboklubberne. Lakbrikkerne kan bruges i særlige tilfælde – f.eks. til udendørs 

arrangementer, hvor det vil være synd at anvende dyre træbrikker.  

 

Palle roste formanden for arbejdet med hjemmesiden m.m. 

Ken roste Morten og Karl for juniorarbejdet. 

 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Formanden takkede dirigenten. 

/Ref.: Karl Posselt 


