
 

 

Dansk Skoleskak, Sønderjyllands Kredsen 
 

 

 

 

 

 

Referat: Kredsmøde/Generalforsamling 2014 
 

 

Afholdt: Onsdag den 15.01.2014 på Sct. Severin Skole 

 

Deltagere: Mikkel Nørgaard (DSS), Per Gejl Jørgensen (Aabenraa Friskole), Kai Bjørnskov 

(Formand), Karl Posselt (Næstformand), og Lars Jørgensen (Kasserer)  

 

 

Dagsorden 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse (Kai Bjørnskov) 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget. (Lars Jørgensen) Herunder fastlæggelse af 

kontingent. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 medlemmer, bestående af både 

skoleskakleder(e), forældrerepræsentant(er) og ungerepræsentant(er).  

Kredsbestyrelsen består p.t. af Kai Bjørnskov (formand), Karl Posselt 

(næstformand), Lars Jørgensen (kasserer) og Holger Hovgaard 

(forældrerepræsentant). Der er p.t. ingen ungerepræsentant. 

6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen pt. Svend Erik Kramer. 

7. Valg af revisor pt Vagn Lauritzen 

8. Valg af revisorsuppleant pt. Allan Schmidt Hermannsen 

9. Skolernes skakdag den 8. februar – status på tilmeldinger og forberedelse. 

10. Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og 

sted for kredsens vigtigste arrangementer.  Plan for foråret 2014 vedlagt. Forslag til 

grovplanlægning af årsplan 2014 – 15 vedlagt. 

11. Fastsættelse af næste ordinære kredsgeneralforsamling. Se bilag til pkt. 10 

12. Eventuelt 

13. Hvad kan vores midler bruges til? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Kai blev valgt til dirigent og Lars til referent. 

 

2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse 

Beretningen blev udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, men blev også 

omdelt på forsamlingen.  

 

Kommentarer til beretningen: 

Per gjorde opmærksom på, at Aabenraa Friskole fik en Danmarksmester i Pige-DM, Isabella 

Hansen, i gruppen U8 (op til 8 år). Kai føjer det til og genudsender derefter beretningen. 

 

Mikkel fortalte, at skaklejren i Christianslyst er aflyst i 2014, men der vil sandsynligvis i 

stedet komme en mulighed for en skaklejr arrangeret af Fynskredsen. 

 

Skoleskaklederuddannelsen er videreført med et fortsætterkursus med henblik på det mere 

skaktekniske. 

 

Beretningen blev sluttelig godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt fastsættelse af kontingent. 

 

Lars fremlagde det reviderede regnskab.   

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Lars fremlagde budgettet. 

Vi har ikke længere udgifter til udsendelse af Skoleskakbladet, hvilket er en væsentlig 

lettelse i omkostningerne. Der er derfor indført en post til aktiviteter og nye initiativer, hvis 

der kan findes arbejdskraft til sådanne.  

DSS har længe ønsket et kontingent på 700 kr., som er fælles for alle andre kredse. Dette 

diskuterede vi. 

Lars fremsatte tre begrundelser for uændret kontingent: 

- nogle skoler har ondt i økonomien. 

- vi har generelt en god økonomi. 

- vi har lavere udgifter. 

 

Kommentarer til budgettet: 

Mikkel: Det vides, at Tinglev Skole har meldt sig ud pga. økonomien, men ellers menes det 

ikke at have den store betydning. Der forventes flere skoleskakklubber fremover. 

Karl: Vi kan ikke have ondt af de enkelte skolers økonomi, men vi kan ikke forsvare en 

kontingentstigning ud fra budgettet. 

Mikkel: Vi ved ikke, hvad postbesparelsen betyder for de øvrige kredse, men de er generelt 

større, og den del fylder derfor mindre. 

Vi diskuterede muligheder for støtte til nye initiativer, f.eks. hvis spillere fra skakklubber 

havde lyst til at tage ud og besøge nogle skoler. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Kontingentet blev herefter fastsat uændret til 600 kr. i skoleåret 2014-15. 

 

 

 

 



 

 

4. Indkomne forslag 

 

Ingen forslag var indkommet. 

 

5. Valg til kredsbestyrelsen 

 

Der skulle vælges mindst tre medlemmer.  

Kai, Karl, Holger og Lars blev genvalgt. Desuden blev Per valgt ind. 

Der er stadig ingen ungerepræsentant. Hvis nogle af de ældre skoleskakelever på Sct. 

Severin Skole viser interesse, tager vi dem ind. 

 

6. Valg af suppleant 

 

Svend Erik Kramer blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 

 

Vagn Lauritzen blev genvalgt. 

  

8. Valg af revisorsuppleant 

 

 Allan Hermansen blev genvalgt 

 

9. Skolernes skakdag (SS) 

 

Der var 10 tilmeldte i 2012, og 16 i 2013. Der er også 16 skoler i år. 

Hærvejsskolen og Agerskov Skole er nye. Tinglev Skolen og Sønderskovskolen deltager til 

gengæld ikke. 

188 skoler er tilmeldt i hele landet. Overraskende nok er det de sjællandske klubber der er 

mest tilbageholdende. Foreløbig kan der deltage 32 elever pr. skole til stævnet i Billund, 

men hvis alle skoler kommer, så kniber det nok med pladsen. 

Ellers er DSS' satsningområde i år understøttende timer i forbindelse med indførelsen af 

heldagsskolen. 

 

Bemærk: Der skal bestilles diplomer på DSS' hjemmeside. 

 

Per: Det er ærgerligt, at man ikke længere får startsæt. 

Mikkel: Skolerne er gode til selv at købe ind. 

 

10. Drøftelse af samarbejdet i den kommende periode. 

 

Kai uddelte kalender for foråret 2014. 

Landsfinalen er den 21. marts, og ikke den 21. februar, som angivet i kalenderen. 

Sønderjysk Holdmesterskab foreslås placeret den 1. marts, da det er svært at finde andre 

placeringer. 

Desværre ved vi ikke, om der foregår andet i kredsen. 

Mikkel: Der er et forretningsudvalgsmøde i DSS den 1. februar. Desuden er der planlagt et i 

forbindelse med Hold-DM. 

Per: Sønderjysk holdstævne (skak-32 og skak-64) bliver igen afholdt på Aabenraa Friskole. 

Formentlig bliver det den 23. maj (skal konfirmeres med skolen). 

 

 



 

 

Kai uddelte foreløbig kalender for efteråret 2014 og foråret 2015.  

Vi gennemgik de aktiviteter, der vides at skulle arrangeres. 

Kredsbestyrelsesmøder er den 20.08 og 08.10. 

Opstartsturnering den 04.10. 

Individuelt Sønderjysk Mesterskab den 01.11. 

Juleturnering den 06.12. 

 

Karl: Der er vel ingen grund til at lave flere stævner, hvis der alligevel ikke kommer ret 

mange? 

Per: Vi kan evt. spørge Tønder, om de vil lægge hus til SEMT. 

Per: Hvor er dette års Hold-SM? 

Vi spørger Tønder, om de er interesseret i et af arrangementerne. 

Sidste år var hold-SM en fredag, og det kan det blive igen afhængigt af arrangørernes 

ønsker. 

Karl: Vi kan jo prøve at tage kontakt til de klubber, der er med i Skolernes Skakdag for at 

forsøge at få nogle med derfra. 

Kai: Tager kontakt til Tønder. Hvis der er tilmeldinger til det, laver vi en begynderrække, 

der dog ikke kan kvalificere sig til DM. Men flere hold, giver flere pladser til DM. 

 

Vi diskuterede kort Skolernes Skakdag i forhold til bredde vs. resultater, da nogle skoler 

stillede hold efter resultater. 

 

Kai: Årets arbejde har ikke båret frugt. Hvorfor er det kun klubber, hvor det er 

skakklubmedlemmer, der står for undervisningen, der kommer til turneringer? 

Mikkel: For mange er det læringsaktiviteten alene, der tæller. De tænker ikke i 

turneringsskak. Det er et generelt problem i hele landet. 

Lokale samarbejder mellem nye skoler har en vis effekt, hvor det har været prøvet. 

Lars: Mange lærere vil nok ikke bruge en lørdag på det. Måske skulle man sende 

invitationer ud på papir til skoleskaklederne, så de blot skal dele dem ud, og så på 

indbydelsen opfordre nogle forældre til at samle en bilfuld børn. 

 

Der er meget fokus på det pædagogiske element i skakken, og det efterlader skoleskakken i 

et dilemma, idet der er mange skoler, men ikke mange elever, der spiller turneringer. 

Der ligger bl.a. en udtalelse fra Christine Antorini om skak som læringsunderstøttende 

virksomhed på DSS' hjemmeside. 

 

Mikkel: Det er meget svært at få kontakt til lærerne. 

Mikkel: Der er et projekt med Hou Skole, hvor resultaterne bliver udbredt gennem 

Undervisningsministeriet. 

  

Kai: Vi skal ud på skolerne fysisk.  

Mikkel: Det er korrekt, men skab nogle mindre netværk først. 

Karl: Afstandene er desværre store i kredsen. 

Lars: Der er gratis bustransport indenfor kommunerne for børnene, der kan udnyttes, men 

desværre er den offentlige transport elendig i Sønderjylland. 

 

11. Fastsættelse af næste kredsgeneralforsamling 

Fastsat til onsdag den 14. januar 2015. 

 

12. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 



 

 

13. Hvad kan vores midler bruges til? 

Hvad kan vi tilbyde klubberne? 

Per: Vi kan tilbyde skakspillere, der kan komme på besøg. 

Mikkel: Der er også mange penge i skoleskak 2.0 puljen, som man kan søge midler til f.eks. 

at bringe to skoler sammen f.eks. en weekend, og kredsen kunne bidrage med yderligere 

midler. 

Kai: Der skal findes et sted og nogle ledere. 

Mikkel: Man skal overveje, hvem det skal være for. 

Kai: Der er nok til de etablerede, så det skal være for de nye.   

Per: Der skal være både nogle, der kan stå for skakken og nogle for det praktiske. Nogle 

steder betaler man kun for antal overnattende. 

Mikkel: En kvalificeret ansøgning til skoleskak 2.0 vil gøre meget ved økonomien i et sådant 

tiltag. 

Per: Invitationerne skal skal ud tæt på Skolernes Skakdag, mens børnene har gejsten. 

Kai: Men hvem kan vi lige få til at lave et stykke arbejde med det på det tidspunkt? 

 

Vi tager det op igen på bestyrelsesmødet den 29.01. Indtil da kan vi evt. undersøge, hvad 

overnatningssteder koster. 

Vi talte om, at det nok er bedst først i maj, da det helst skal være lidt varmt. 

 

 

Referent: 

Lars Jørgensen 

 
 
 
 
 

Kai Bjørnskov, Formand       Lars Jørgensen, Kasserer 
 
 
 
 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: 

 

Kai bekendtgjorde, at han efterhånden synes, han har gjort sin pligt som formand og vil 

gerne afløses. Han modsætter sig dog ikke endnu et år, men det bliver i givet fald det 

sidste. 

 

Herefter blev posterne fordelt: 

 

 Formand:       Kai Bjørnskov 

 Næstformand:     Karl Posselt 

 Kasserer:      Lars Jørgensen 

 Forældrerepræsentant:   Holger Hovgård 

 Ungerepræsentant:     Ubesat 


