
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2014 kl. 19.30-21 
hos Karl. 
 

DELTAGERE: Palle Gejl Jørgensen, Ole Harbo, Karl Posselt 
 

1. Konstituering. 
Opgavefordeling. 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. I vedtægterne nævnes formand og kasserer, mens øvrige roller er fri. 

 
Referat: 
Formand: Karl fortsætter som formand (valgt direkte på generalforsamlingen) 
Næstformand: Ole blev valgt. Får desuden ansvar for klubbens skakmaterialer. 
Kasserer: Palle fortsætter som kasserer m.m. 
 
P.g.a. et beskedent medlemstal arbejder Vojens Skakklub med den mindst mulige bestyrelse, så alle har 
flere opgaver end de roller, DSU angiver i Skakhåndbogens gode råd til klubarbejdet.  
 
Karl er ansvarlig for hjemmeside, PR og tager sig p.t. af juniorarbejdet. Palle tager sig af kontakten til 
sponsorer, sørger for åbning af lokaler og brød til kaffen.  
 
Det er en fælles opgave at hjælpe med juniorarbejdet afhængig af deltagerantallet. Ligeledes er det en 
fælles opgave at bidrage til det sociale liv i klubben, modtage og hjælpe nye medlemmer godt i gang. 

2. Siden sidst. 
- Lokaler bestilt for sæson 2014-15 
- Økonomi 
- Medlemsstatus 
- Generalforsamling i 4. Hovedkreds (Ribe den 22-02-2014) 
- Sommerferieskak 

-  

 
Referat: 
Lokaler. Karl har bestilt de nuværende lokaler til sæsonen 2014-15 hos Haderslev Ungdomsskole. 
Ansøgningsfristen er 01-05-2014, så vi har ikke fået svar endnu.  
 
Økonomi. Der er kun sket meget lidt på økonomifronten siden generalforsamlingen og regnskabet. 
Medlemskontingentet er lavt sammenlignet med mange andre skakklubber, driften balancerer nogenlunde, 
og klubben har en pæn egenkapital. 
 
Medlemsstatus. 13 medlemmer af DSU i denne sæson. Ole er registreret med et forkert fødselsår. Palle 
sørger at få det rettet hos DSU via hovedkredsens kartoteksfører. 
Antallet af skoleskakspillere har været lavere og med både frafald og tilgang i løbet af sæsonen. P.t. 6 børn.  
 
Karl nævnte som mål, at vi for at konsolidere klubben bør stræbe efter at komme op på mindst 20 DSU-
medlemmer og 10-12 skoleskakspillere – vel vidende, at det er en stor udfordring. Det er vigtigt både at 
kunne fastholde og rekruttere medlemmer. 
 
Generalforsamling i 4. Hovedkreds. Årsmødet i Ribe den 22-02-14 blev fredeligt og ret kort. Referatet kan 
ses på Hovedkredsens hjemmeside. Et par forslag til mindre justeringer af holdturneringsreglementet blev 
godkendt. Peder Pharsen afløste Jacob Buris i FU. Gråsten Skakklub blev indstillet til DSUs initiativpræmie 

http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=453&sprog=dk


og Karl til et hæderstegn.  
 
Næste års generalforsamling finder sted den 21. februar 2015 i Vojens. 

 
Der er intet, der tyder på, at DSUs struktur vil blive ændret ”fra oven”. Det betyder, at vi selv må tage 
initiativet, hvis der skal ændres på kredsstrukturen i vores del af landet. Selv om medlemstilbagegangen 
tilsyneladende er stoppet, er medlemstallet langt mindre end tidligere, hvorfor en strukturændring kunne 
være fornuftig. 4. og 5. Hovedkreds har nu i flere år samarbejdet om holdturnering og SGP, der er 
kredsenes vigtigste aktiviteter. Karl har hørt, at et forslag om at drøfte en fusion er blevet fremsat på 
generalforsamlingen i 5. HK. Det er ikke blevet nemmere at rekruttere ledere til HK-arbejdet, så et sådant 
forslag om sammensmeltning giver efterhånden god mening. Forslaget kan tidligst komme på dagsordenen 
på næste generalforsamling, så der bliver god tid til at overveje fusionen. For 4. HK giver det sig selv, hvem 
der kan komme på tale som fusionspartner. 
 
Sommerferieskak. Karl og Kai Bjørnskov har drøftet mulighederne for en gentagelse af sommerferieskak for 
skoleskakspillere og andre interesserede børn. Der er skaksommerlejr i Skanderup den første uge af 
skolernes sommerferie, hvor vi tidligere har afviklet lokal sommerferieskak. Martin Møller fra Vojens og et 
par spillere fra Haderslev er tilmeldt sommerlejren, så det er bedst at finde en anden uge (sidst i 
sommerferien?!), hvis det kan kombineres med private ferieplaner. Sagen skal afklares snarest, idet der er 
tilmeldingsfrist til sommerferieaktiviteterne i Haderslev kommune den 25-04-14. Konceptet bliver i givet fald 
det samme som de seneste 2 år: mandag-tirsdag-onsdag-torsdag, alle dage kl. 9-15. 2 dage i Vojens + 2 
dage i Haderslev. 
 
Børneattester. Bestyrelsen var i tvivl om reglerne. Hvem skal have, og hvor tit skal de fornyes? Karl 
undersøger.  

3. Sæsonplanlægning. 
- Status for sæson 2013-14 

- Sæsonafslutning den 28-04-2014 
- Foreløbige overvejelser vedr. sæson 2014-15 

 
Referat: 
Det blev aftalt, hvordan sæsonafslutningen for henholdsvis skoleskakbørn og voksne skal afvikles. 
Lynturneringer og henholdsvis sodavand og kage / kaffe og ostemad. 
Palle foreslog, at vi tager fotos fra sæsonafslutningen og sender lidt stof til lokalpressen. 
Vi skal huske at indsamle tilmeldinger til Sønderjysk EMT i Gråsten (9.-10.-11. maj) 
 
Fremmødet har været stabilt i den sæson, der slutter nu. Klubturneringerne afviklet som 7-runders Monrad 
har fungeret ok, og alle partier er blevet afviklet. Handicapturneringsmuligheden er til gengæld ikke blevet 
tilstrækkeligt brugt. Den halve time med instruktion eller partigennemgang, vi har forsøgt på klubaftner uden 
klubturneringsrunde, kom lidt trægt i gang, men der spores stigende interesse/nysgerrighed, så vi prøver at 
fortsætte i den kommen sæson. 
 
Næste sæson begynder umiddelbart efter Høtten – første klubaften den 25. august 2014. Vi forsøger os 
med de sædvanlige initiativer. Startannonce i Ugeavisen, forskellige rekrutteringsinitiativer i forbindelse med 
sæsonstarten, Høtteskak den 23-08-14, simultan eller lignende som udendørs arrangement i forbindelse 
med Rådhuscentrets fødselsdag søndag før skolernes efterårsferie (12-10-2014) og julehurtigturnering/SGP  
søndag den 28-12-2014.  
Jo færre medlemmer, vi er, desto vigtigere er det, at flest mulige medlemmer deltager i vore markedsførings-
/rekrutteringsaktiviteter i årets løb. 
 
I 2015 er det Vojens Skakklub, der er valgt som arrangør af Sønderjysk EMT. På næste bestyrelsesmøde 
skal vi have planlagt, hvornår og hvordan vi vil gribe denne turnering om det sønderjyske mesterskab an. 
 



Sponsorer. Vores mangeårige støtte som sponsor, Preben Holmberg, har afhændet sin forretning. Palle 
kontakter efterfølgeren for at undersøge, om sponsoratet kan fortsætte. Desuden undersøger Palle, om vi 
kan forvente støtte fra klubbens pengeinstitut. 
Hvis Skrydstrup El-Service gentager initiativet med at annoncere sponsormuligheder, søger vi én gang til, 
selv om vi fik afslag i 2013. 
 

4. Høtteskak (lørdag 23-08-14). 
- Sponsormulighed og placering 
- Forslag til koncept, hvis det lykkes at finde sponsor/placering: Træk en modstander, vind mindst 3 partier  
  og få en præmie. Medlemmer får 5 minutter, udfordrere får 10 minutter til hele partiet 
- Praktiske forhold 

 
Referat: 
Palle prøver at få en aftale på plads med en sponsor/forretningsdrivende, så vi kan fortsætte med Høtteskak 
i Rådhuscentret. Borde og stole lånes fra Vojens-Hallerne. Høtteskak afvikles efter samme koncept som 
tidligere. 

5. Springeren. 
- Ideer til indhold i medlemsbladet 

- Som minimum foreslås udsendt et nummer ved sæsonstart i august 2014 

 
Referat: 
Af hensyn til ”ikke-digitale” medlemmer og sponsorer suppleres Vojens Skakklubs hjemmeside af 
medlemsbladet SPRINGEREN. Medmindre der kommer flere/nye forslag eller bidrag til stof i bladet, laver 
Karl det kun 2 gange årlige – i forbindelse med sæsonstart i august og generalforsamlingen i februar. 
Ugebrevet til skoleskakspillerne er overkommeligt, så længe Kai Bjørnskov leverer næsten alt indholdet. Karl 
trykker et antal eksemplarer, så alle medlemmer, der er interesseret, kan få et nummer med hjem. 

 

6. Eventuelt. 
 
Referat: 
Lions Club. Klubben har modtaget materiale fra Lions Club Vojens, der uddeler årlige priser til en ”ildsjæl” og 
en ”kammerat”. Vi indsender ikke nogen ansøgning/indstilling denne gang. 
 
Skoleskak. Kl. 18-19 er ikke noget velegnet tidspunkt for skoleskak, men p.t. den eneste mulighed. Det 
kolliderer i de fleste hjem med spisetid og børnene er for trætte til at lære. Karl håber, at skolereformen og 
formandens egen overgang til efterløn i løbet af 2014 kan give nye muligheder, bedre undervisningsvilkår og 
helst også flere skakspillere. 

/Ref. Karl Posselt, 27-04-2014  


