
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. november 2013 kl. 

14-16 hos Karl. 

 
DELTAGERE: Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Karl Posselt 

 

 

1. Siden sidst. 

 

Referat: 

Vore propagandaarrangementer – Høtteskak 24-08-2013 og Simultanskak i Rådhuscentret 06-10-

2013 har ikke i sig selv givet målelige resultater på medlemstallet. Vi tror imidlertid fortsat på, at 

arrangementerne giver en synlighed, som vi ikke kan undvære. Alternativet – ikke at stille op ved 

sådanne lejligheder – hjælper i hvert fald slet ikke. 

 

2. Vojens Juleturnering 2013 – SGP-4, den 28.12.2013. 
- Invitation 

- lokaler 

- opgavefordeling 

- økonomi, køkkenpriser 

- bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 

- præmier 

- ”Vær velkommen Herrens år…” 

 

Referat: 

Karl har udsendt invitationer direkte til klubformænd i 4. og 5. hovedkreds samt til deltagerne fra 

de seneste juleturneringer. Desuden ligger invitationen på vores egen hjemmeside og 

hjemmesiderne for 4. og 5. hovedkreds. De første 10 deltagere har allerede tilmeldt sig. 

 

Palle har bestilt lokaler på Lagoniskolen. 

 

Morten kører turneringen i skoleskakgruppen, der efter de første af sæsonens SGP-er at dømme 

måske bliver mindre end tidligere år. Karl og Mogens tager sig af de øvrige grupper. Turneringen 

køres ved hjælp af Chess Manager. 

 

Palle sørger for, at der under turneringen kan købes kaffe, øl, vand, franskbrød med pålæg og pølser 

med brød. Afhængigt af indkøbspriser justeres salgspriserne. Køkkensalget skal gerne give et lille 

overskud, så det samlede turneringsbudget økonomisk kan hænge sammen. 

 

Afhængigt af antallet af tilmeldinger regner vi med at kunne låne nødvendigt suppleringsmateriel 

hos vore naboklubber. 

 

Karl tager imod tilmeldinger og laver program – sørger desuden for tekst til nytårssangen Vær 



Velkommen Herrens år. 

 

Palle bestiller pokaler/erindringsgaver til deltagerne i skoleskakgruppen, når vi kender det 

omtrentlige antal. Må koste ca. 50 kr. pr. stk. inkl. gravering. 

 

3. Økonomisk status. 

 

Referat: 

Status er en beholdning på ca. 14.651 kr. – nogenlunde det samme som ved årets begyndelse. 

Kontingenter til DSU er betalt for resten af 2013. Alle medlemmer, med en enkelt undtagelse, har 

betalt kontingent. 

 

4. Sponsorer. 
- Sydbank er droppet ud. 

- Holmberg har afhændet sin butik pr. april 2014 

- 3F 

 

Referat: 

Ken følger op på vores aftale med 3F. 

Palle snakker med Holmberg og hans efterfølger, om vi kan fortsætte med en sponsoraftale og 

afholde Høtteskak foran forretningen. Den nye indehaver har også forretning i Gram – måske 

grundlag for et propagandaarrangement i slotsbyen ved en passende lejlighed?!  

 

Vojens Skakklub søgte i 2013 et sponsorbeløb til materiel hos Skrydstrup El Service. Vi fik afslag, 

men blev opfordret til at forsøge igen til næste år. Det gør vi. 

 

5. Medlemsstatus 
- seniorer 

- juniorer  

- rekruttering 

 

Referat: 

Seniorer. Vi har fået et par nye seniormedlemmer i år, men det er ikke nok til, at vi for alvor kan 

sige, at medlemstallet er i fremgang. Til gengæld er fremmødet på klubaftner med klubturnering 

meget stabilt.  

 

Juniorer. I junior-/skoleskakafdelingen er der ikke den samme stabilitet. Niveauet er p.t. 4 deltagere 

pr. gang, og det er i underkanten, når der oven i købet er stor forskel i alder og spillestyrke.  

 

Rekruttering. Vi har efterhånden afprøvet alle de ideer, vi har haft. Det er svært at dokumentere, om 

enkeltinitiativer har haft en virkning eller ej. Det er ikke lykkedes at opnå den tilstræbte stigning i 

medlemstallet i klubben, men situationen ville sandsynligvis have set værre ud uden de 

propagandaarrangementer, vi har gennemført. 

I denne sæson har vi afholdt Høtteskak og simultanskak i Rådhuscentret. Vi har snakket med 

interesserede og tidligere skakspillere, men uden efterfølgende at se de pågældende i klubben. 

Karl har kontaktet klasselærerne for 4. årgang på Lagoniskolen, fordi skolen var med til Skolernes 



Skakdag i 2013. Det har ikke givet nogen reaktion. Karl har desuden kontaktet Toftlund 

Distriktsskole – også uden resultat. 

 

Det blev besluttet at gøre mere ud af pressedækningen af holdturneringen (resultatformidling) for at 

fastholde skakklubbens synlighed i lokal- og ugeaviser. 

 

6. Materialestatus 
Forslag: Gennemgang – sortering og optælling – af materiel den 02-12-2013 

 

Referat: 

Forslaget godkendt.  

 

Bestyrelsen besluttede desuden at indkøbe 8 digitale/elektroniske ure (DGT 2010) med 

transportkasse. De er på tilbud i øjeblikket og anskaffelsen sker for at erstatte de efterhånden mange 

ure, der er defekte og som der ikke kan fås reservedele til.  

Karl bestiller hos Dansk Skaksalg. Ved samme lejlighed suppleres med noteringspapir (med 

gennemslag) til brug i holdturneringen. I forbindelse med bestillingen skal vi have modregnet den 

kreditnota, vi har hos Dansk Skaksalg. 

 

7. Klubturnering, holdturnering, handicapturnering 
- status 

- forårssæson 

 

Referat: 

Klubturneringen kører fornuftigt. Deltagerne møder op, når der er runde. Til gengæld er der frafald 

de klubaftner, hvor vi på opfordring har forsøgt os med teori/instruktion og handicapturnering. Vi 

vil dog fortsætte forårssæsonen efter nogenlunde samme koncept. 

 

Handicapturneringen er i gang og kan fortsætte som ind-imellem-aktivitet efter jul. 

 

Vi har 2 hold med i holdturneringen – i henholdsvis A- og B-rækken. Der har ikke været problemer 

med at stille hold, men resultaterne har været lidt skuffende. 

Heldigvis undlod vi at tilmelde et C-hold af skoleskakspillere. Det er der desværre ikke spillere nok 

til i denne sæson. 

 

8. Juleafslutning den 16.12.2013 
- program for juniorer 

 

Referat: 

Juleafslutningen følger det sædvanlige program. 

Juniorerne begynder kl. 18. Medbringer en pakke til en værdi af max. 20 kr. Der spilles lyn-

/hurtigturnering, alle mod alle, og klubben giver sodavand og kage til afslutning. 

 

Tilsvarende for seniorerne, hvor klubben giver kaffe og ostemadder. 

 



Medlemmerne opfordres til at deltage i Vojens Juleturnering den 28.december. 

 

9. Generalforsamling 2014 
I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling holdes én gang årligt i løbet af februar måned. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, på klubbens hjemmeside 

og skriftlig eller elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, 

sted og dagsorden for generalforsamlingen. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor 

I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

 

Forslag: afholdes mandag den 24.02.2014 

Valg: Karl er på valg, og der skal vælges en bestyrelsessuppleant. Desuden er Mogens på valg som revisor. 

 

Referat: 

Generalforsamlingstidspunkt den 24-02-2014 blev godkendt.  

Morten er ikke på valg, men stiller gerne sin post til rådighed. Vil gerne være bestyrelsessuppleant. 

I givet fald skal der findes en anden kandidat til bestyrelsen. 

Karl er villig til genvalg som formand. 

 

10. Hjemmeside, medlemsblad, presse 
Er der behov for et nyt nummer af medlemsbladet? Forslag til indhold? 

 

Referat: 

Drøftet.  

Overgangen til ny hjemmeside (fra Frontpage til WordPress) er gået mere smertefrit end frygtet, og 

den nye side bruges flittigt af mange flere, end der er medlemmer af Vojens Skakklub. 

 

Karl laver et nummer af medlemsbladet Springeren forud for generalforsamlingen. 

Som nævnt under dagsordenens pkt. 5 vil vi mere systematisk bruge lokal- og ugeaviser til 

resultatformidling fra holdturneringen. 

 

11. Eventuelt 
- 

 

Referat: 

Medlemmernes deltagelse i turneringer uden for klubben har været meget begrænset. Kun Christina 

Friz, Martin Møller og Karl har været af sted i løbet af efteråret. Vi forsøger fortsat at stille en 

chauffør til rådighed, så det ikke er mangel på transport, der skal afholde medlemmer fra at deltage 

i udenbys turneringer.  

 

Martin Møller har deltaget i juniortræning i Flensborg sammen med skoleskakspillere fra 

Haderslev. 

 

/Ref. Karl Posselt, 08-12-2013  


