
Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den  
18.02.2013. 

DELTAGERE: Pia Kindberg Jørgensen, Ken Gejl Jørgensen, Finn Nielsen, Kresten Beck, Jes 

Evald, Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Ole Harbo og  Karl Posselt. 

 

1. Valg af dirigent.  
 

Referat: 

Ken Gejl Jørgensen blev foreslået og valgt. 

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat: 
Karl Posselt oplæste beretningen og henviste desuden til, at beretningen var trykt i 

medlemsbladet Springeren 2013:1 (http://www.vojensskakklub.dk/Springeren/Springeren-2013-

01.pdf), der blev udleveret til deltagerne. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Beretningen blev beskrevet som god og grundig og derefter godkendt med akklamation. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Kasserer Palle Gejl Jørgensen fremlagde regnskabet. 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Hverken den valgte revisor eller revisorsuppleant var i klubben længere, og i deres fravær var 

regnskabet revideret af Mogens K. Larsson.  

Forsamlingen billigede den valgte løsning og regnskabet blev godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat: 

Karl Posselt omtalte de sædvanlige aktiviteter, der vil blive søgt gennemført som vanligt. 

Efterlyste desuden gode ideer, især til aktiviteter, der kan skaffe og fastholde flere nye 

medlemmer.  

 

Punktet gav anledning til en god debat og ideer, bestyrelsen vil arbejde videre med.  

Stikord fra drøftelsen: 

- Det er svært for nye medlemmer, der ikke har spillestyrke i forvejen at komme ind og føle sig  

  hjemme i klubben 

http://www.vojensskakklub.dk/Springeren/Springeren-2013-01.pdf
http://www.vojensskakklub.dk/Springeren/Springeren-2013-01.pdf


- Det er en vigtig opgave for eksisterende medlemmer at ”være sociale” og tage sig af de nye 

- Klubturneringen knække over, når der er for stor forskel på spillestyrken. Det er ikke så sjovt,  

  hvis man er sikker på at få bank – hver gang 

- Nye medlemmer/begyndere har mere behov for instruktion/undervisning end turneringspartier 

- Klubturneringsrunder kan veksle med andre, mere uhøjtidelige aktiviteter 

- Det er svært at forene intro/undervisning og klubturnering. Måske undervisning som tilbud til  

  nye/alle kl. 19-19.30. Alternativet en teoriaften 1 gang om måneden. 

- Måske udsætte klubturneringen til kl. 20 og begynde med teori – eller snarere teknik og  

  spilforståelse. 

- Det sociale spiller en vigtig rolle. Også for skoleskakbørnene. Det ville utvivlsomt være bedre  

  for dem at spille på skolen lige efter skoletid frem for ved spisetid sidst på dagen, hvor de er  

  trætte.  

- Skolernes Skakdag er et godt initiativ, men det løser ikke i sig selv rekrutteringsudfordringen  

  for skakklubben. 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indleveret skriftlige forslag til generalfosamlingen. 

Morten Jessen fremsatte et mundtlig forslag om indførelse af kørselspenge til holdturneringen. 

Forskellige modeller er mulige. Chaufføren kan afregne kørepenge efter aftalt takst med 

klubben, eller man kan opkræve et fast beløb pr. holdspiller pr. gang, der så fordeles til dem, der 

har kørt. 

Diskussionen gik på, om kørepenge skulle finansieres via kontingentet eller afregnes pr. gang, 

hvor passagererne betaler direkte til chaufføren. Hvis det skal ske via klubben, kræver det en 

kontingentforhøjelse. 

Der var ikke enighed på generalforsamlingen, og dirigenten foreslog, at sagen tages op i 

bestyrelsen. 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Palle Gejl Jørgensen forelagde et budget i balance – med forslag om uændret kontingent.  

Det blev godkendt. 

 

9. Valg.  
I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor  

I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant Valgene gælder for 2 år. 

 

Referat: 

Morten Jessen og Palle Gejl Jørgensen var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Jes Evald foreslået og valgt. 

Som revisor blev Mogens K. Larsson foreslået og valgt. 

Finn Nielsen blev valgt som revisorsupleant. 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 
Morten Jessen opfordrede medlemmerne til større deltagelse i udenbys turneringer. Der er brug 



for opbakning til arrangørerne - f.eks. af Løgumkloster Byturnering og Sønderjysk EMT i 

Haderslev. Mulighed for fælleskørsel. 

 

Ole Harbo spurgte, om der er regelmæsig skoleskak på Vojens skolerne. Det er der ikke. 

Lagoniskolen har været med til Skolernes Skakdag de seneste 2 år, men der er ikke ugentlig 

skoleskak på skolen. 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 

 

Ref: Karl Posselt 

 

 
 


