
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den  
24-02-2014. 
 

DELTAGERE:  

Ken Gejl Jørgensen, Finn Nielsen, Kresten Beck, Jes Evald, Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, 

Ole Harbo, Bo Arnfeldt Andersen, Karl Posselt og Mogens K. Larsson (fra kl. 20.40). 

 

1. Valg af dirigent.  
 

Referat: 

Ken Gejl Jørgensen blev foreslået og valgt. 

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

indvendinger mod indkaldelse eller dagsorden. Dermed var generalforsamlingen 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat: Karl Posselt oplæste beretningen og henviste desuden til det udleverede nummer af 

medlemsbladet Springeren 2014:2, hvori beretningen er trykt 

(http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2014/02/Springeren-2014-2.pdf). 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Morten eksemplificerede vanskelighederne med at få udbredt skakinteressen med P4-legene i 

Løgumkloster, hvortil seniorverdensmester Jens Kristiansen var inviteret. Arrangementet blev 

desuden massivt markedsført via regionalradioen og DGI. Alligevel var der kun ganske få 

deltagere i arrangementet.  

Jes forklarede det med kløften mellem mestre og skakspillere med lavere spillestyrke. Det er 

svært at forstå meningen med mestertræk, når man kun er hobbyspiller. 

 

Beretningen blev énstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Kasserer Palle Gejl Jørgensen udleverede og gennemgik det reviderede årsregnskab og status. 

Trods indkøb af nyt materiel (elektroniske skakure) i slutningen af året, udviste driftsregnskabet 

et lille overskud på 141 kr. og en balance på 14.745,50 kr.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Efter spørgsmål og svar vedr. udgifter til ”kaffesalg” og kapital på aktionærkonto blev 

regnskabet énstemmigt godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat: 

Karl Posselt omtalte især årets tilbagevendende aktiviteter for synliggørelse af klubben og 

rekruttering af nye medlemmer. Bestyrelsen håber at kunne gennemføre sommerferieskak, 

Høtteskak, et arrangement i forbindelse med Rådhuscentrets fødselsdag i oktober samt en 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2014/02/Springeren-2014-2.pdf


 

 

hurtigskakturnering mellem jul og nytår. Formanden efterlyste desuden nye ideer til aktiviteter, 

der kan skaffe og fastholde flere nye medlemmer. Mange har været forsøgt, men har indtil 

videre højst formået at stoppe medlemstilbagegang. 

 

I forhold til de almindelige klubaftner vil der fortsat regelmæssigt blive eksperimenteret med 

korte instruktive indslag, som henvender sig bredt til medlemsskaren. 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.  

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Palle Gejl Jørgensen forelagde forslag til et forsigtigt budget i balance – baseret på nuværende 

medlemstal og med forslag om uændret kontingent.  

Det blev drøftet og 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 ønskede at trække sig fra bestyrelsen – uden for nummer. 

Der blev foretaget følgende valg: 

- Karl Posselt blev genvalgt som formand. 

- Ole Harbo blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem (for 1 år) i stedet for Morten Jessen.  

- Jes Evald blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

- Mogens K. Larsson blev valgt som revisor. 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 
Formanden takkede Morten for adskillige års indsats i bestyrelsen. 

 

Jes Evald rejste et ønske om at undgå at notere spillede partier. For Jes tager noteringspligten 

for meget fokus fra selve spillet. 

Øvrige generalforsamlingsdeltagere oplever ikke noteringspligten på samme måde og vil derfor 

godt tillade Jes at undlade notation i klubturneringen. Jes deltager sjældent i holdturneringen 

eller i andre turneringer, hvor det ikke er muligt at slippe for noteringspligten. 

 

-------------------------------- 

 

Da der ikke var mere at debattere, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede 

generalforsamlingen. 

 

Ref: Karl Posselt 


