
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juli 2014 kl. 19.30-21 
hos Karl. 
 

DELTAGERE: Ole Harbo, Karl Posselt 

Afbud:   Palle Gejl Jørgensen 
 

1. Siden sidst. 
 
Referat: 
Sæsonafslutningen blev afviklet efter tidligere års koncept og foregik hyggeligt. 
 
Sønderjysk EMT blev afviklet som weekendturnering i Gråsten den 9.-11. maj. Karl Posselt var eneste 
deltager fra Vojens Skakklub. Klarede sig fint med 3½ points og en delt førsteplads i basisgruppe 1. 
 
Løgumkloster Byturnering. Tirsdag den 13. maj sluttede Løgumkloster Byturnering, hvor Vojens Skakklub 
var flot repræsenteret med 5 deltagere. I mesterskabsgruppen havde Karl Posselt en katastrofal turnering og 
undgik med 1½ points lige netop sidstepladsen. I gruppe 2 opnåede Morten Jessen en delt præmieplacering 
med 3½ points. I gruppe 3 fik Martin Møller og Ole Harbo hver 3 points, mens Kresten Beck sluttede på 2½. 
 
Rund fødselsdag. Den 30.06.2014 fyldte Kresten Beck 80 år. Karl var på besøg med gave og lykønskninger 
fra Vojens Skakklub. 

2. Sommerferieskak. 
- Bilag vedhæftet dagsordenen.  
 
Referat: 
Vojens Skakklub går igen i år sammen med Haderslev Skaklub og Haderslev Skoleskak om at arrangere 4 
dage med sommerferieskak for skolebørn. Det bliver den 4. og 5. august kl. 9-15 i Vojens (Danmarksgade) 
og den 6.-7. august kl. 9-15 i Haderslev (Sct. Severin Skole). Ledere: Karl, Kai Bjørnskov og Holger 
Hovgård. De første tilmeldinger er modtaget, men som arrangører er vi ikke glade for, at kommunen har 
overladt det til Visit Haderslev at stå for koordinering og markedsføring af sommerferieaktiviteterne.  
 

3. Høtteskak (lørdag 23-08-14). 
 
Referat: 
Palle har aftalt med Holmbergs efterfølger, at vi kan afholde arrangementet i Rådhuscentret samme sted 
som i 2013. 
Karl bestiller borde og stole hos Vojens Hallerne. Høtteskak afvikles efter samme koncept som tidligere. 
Vi skal appellere til medlemmerne om at deltage i arrangementet, så der er klubspillere i forskellige 
aldersgrupper. 
Karl forsøger at få arrangementet omtalt i Høtteprogrammet/hjemmesiden. 
Vi holder øje med evt. favorable tilbud på sammenklappelige havepavilloner, som vil være nyttige i tilfælde 
af regnvejr høttelørdag. 



 

4. Pop´n´Power på Gram Slot. 
- Mail med invitation til deltagelse i arrangementet den 22. august er vedhæftet. 

 
Referat: 
Vi takker nej til at være med i arrangementet i år. Det tager udgangspunkt i et århusiansk koncept, hvor der  
er lagt vægt på bevægelse. Det vil være fint for Vojens Skakklub ved en passende lejlighed at lave et 
propagandaarrangement i Gram, hvor der er langt til nærmeste skakklub, men aftenen for Høttelørdag er et 
meget upraktisk tidspunkt. Vi ved ikke, om det bliver et tilbagevendende arrangement. 
 

5. Rekruttering. 
- Særlige initiativer i forbindelse med sæsonstart?! 

 
Referat: 
En række muligheder blev drøftet: 
- A4-brev til uddeling til husstande med børn. Er tidligere forsøgt, teksten strammes evt. lidt op, og brevet  
  uddeles ikke alene i Vojens by. Karl redigerer brevet og mailer det til Ole, der uddeler i  
  Maugstrup/Simmersted 
- Annonce i Ugeavisen Midt/Syd 
- Pressemeddelelse om sæsonstart til lokalpressen 
- Stof på www.vojensskakklub.dk  
- Direkte henvendelse til vore juniorer og andre skakspillere/potentielle medlemmer (mail eller post). Karl har  
  en navneliste 
- Høtteskak. Formålet er først og fremmest markedsføring og medlemsrekruttering 
- Plakater på skolerne, måske noget på skoleintranettet 
- På sigt bliver der måske mulighed for at gå inde med skakaktiviteter på skolerne – i tråd med  
  skolereformen 
- Koble sig på byfester/festuger med fortovsskak evt. på stort bræt flere steder i kommunen – især vestpå 
- Arrangement i forbindelse med Rådhuscentrets fødselsdag (søndag i uge 41?!) 
- Holde kontakt til skakspiller i Toftlund, der er potentielt medlem eller måske interesseret i at starte klub i  
  området 
 
Vi gennemfører de initiativer, vi har ressourcer til. 

 
6. Springeren 

- Ideer til indhold i medlemsbladet. 

 
Referat: 
Karl regner med at lave et nyt nummer af medlemsbladet i forbindelse med sæsonstarten. 
Indhold: Partier fra Løgumkloster og Sønderjysk EMT, lidt om de nye skakregler – især vedrørende 
mobiltelefoner…  
 

7. Vojens Juleturnering.  
- Vi kan desværre ikke disponere over det sædvanlige spillested på Lagoniskolen. 

 
Referat: 
Den tidligere Bregnbjergskoles kantine skal indrettes til lærerarbejdspladser i forbindelse med 
skolereformen. Derfor kan den ikke lånes til andre formål. Juleturneringen er tidligere – mange år tilbage – i 
en periode blevet afviklet i Danmarksgade 8. Siden er lokalernes inventar og anvendelse imidlertid ændret, 
og i Huset er det efterhånden kun vores klublokale (lokale 1) og lokale 6, der egner sig til skak. Dermed kan 
bygningen ikke rumme de ca. 80 deltagere, vi forventer.  

http://www.vojensskakklub.dk/


Karl undersøger, om Haderslev Kommune kan anvise alternative lokaler, vi kan låne gratis, og som kan 
rumme det antal deltagere, vi plejer at være. 

8. Sønderjysk EMT 2015. 
- Kalender for skakaktiviteter på vesteregnen vedhæftet dagsordenen 
- Forslag til afvikling af SEMT 2015: 
  SEMT afvikles som en 7 runders enkeltmandsturnering på mandage i forlængelse af Vojens Skakklubs almindelige  

  sæson. Inddeling i 8-mandsgrupper + 1 Monradgruppe. Turneringen spilles i Vojens Skakklubs almindelige klublokaler i  
  Danmarksgade 8. Vojens. 
- Forslag til spilledatoer: Mandagene 27.04 -04.05 – 11.05. – 18.05. – 25.05. – 01.06. samt lørdag den 06.06.2015 med  
  mulighed for afvikling af udsatte partier på torsdage. 
 

Referat: 
Vojens Skakklub har tilbudt sig som arrangør af SEMT i 2015.  
Forslag til koncept blev foreløbig godkendt og datoerne meldes ud nu via kalenderen på www.4hk.dk  
Vi vil stræbe efter at få flere til at deltage i denne turnering, der både m.h.t. styrke og deltagerantal burde 
være hovedkredsens flagskib. 

9. Eventuelt. 
 
Referat: 
Klublokalet i Danmarksgade skal renoveres i sommerferien. I den forbindelse skal skabene ryddes, så 
håndværkerne kan komme til. Det skal ske inden den 14.07.2014. 
Ole tager sig af rydningen den 04-07. 
Ved samme lejlighed optæller og registrerer Ole Vojens Skakklubs materiel. 
 

/Ref. Karl Posselt, 14-07-2014  

http://www.4hk.dk/

