
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub den 4. 
december 2014 kl. 19.30-21.30 hos Karl. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Karl Posselt 
Afbud:  Palle Gejl Jørgensen 

 

 

1. Siden sidst. 
 
Referat: 
Materialestatus. Ole har i sommerferien opgjort klubbens materiel og lavet en oversigt. Karl har taget en hel 
del defekte ure med hjem for at undersøge, om de kan repareres. Hvis ikke, bliver de kasseret. 
 
Sommerferieskak for skolebørn i samarbejde med Haderslev måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldte. 
Tilbuddet om 2 skakdage (4.-7. august) i henholdsvis Vojens og Haderslev var i år flyttet fra begyndelsen til 
slutningen af skolernes sommerferie i håb om større tilslutning end tidligere år, men ændringen havde ikke 
den ønskede virkning. 
 
Rekruttering. Umiddelbart før sæsonstart uddelte Ole og Karl invitationer til juniorskak/skoleskak til ca. 200 
børnefamiliehusstande i den tidligere Vojens kommune. Initiativet ser desværre ikke ud til at have givet 
bonus. 
 
Skakklubberne i Aabenraa og Vejen er desværre blevet nedlagt forud for den nye sæson. En del af 
medlemmerne er samlet op af naboklubber, men udviklingen er alligevel beklagelig, idet klubnedlæggelser 
næsten altid resulterer i et tab af organiserede skakspillere. 
 
Høtteskak og sæsonstart. Trods dårligt vejr lykkedes det at gennemføre Høtteskak med rimelig tilslutning og 
opmærksomhed via annoncering og omtale på www.vojens-hoette.dk. Samarbejdet med den nye ejer af 
Stine & Holmberg, Tøj & Sko fungerede også fint. Endelig er årets Høttemester (Benny Christensen) nu 
blevet klubmedlem. Vi kan overveje, om vi f.eks. skal prøve at låne et kæmpeskakspil for at skabe ny 
opmærksomhed om arrangementet, men ellers fungerer det efter hensigten, selv om det naturligvis ville 
være dejligt, hvis det kunne give endnu bedre rekruttering af nye medlemmer, 
 
Sommersted Asylcenter. På opfordring fra en frivillig medarbejder på Sommersted Asylcenter blev 
klubaftenen den 29-09-2014 henlagt til asylcentret, hvor 8 medlemmer fra Vojens Skakklub stillede sig til 
rådighed for skakspillere blandt de syriske asylansøgere på stedet. I aftenens løb dukkede der flere og flere 
skakkyndige beboere op, og efterhånden blev alle medbragte sæt bræt og brikker bemandet af både børn 
og voksne, mænd og kvinder, unge og knap så unge. En sjov og anderledes aften. Vojens Skakklub efterlod 
3 sæt skakspil, så beboerne fortsat har mulighed for at spille skak. Efterhånden som beboerne får deres 
ansøgning behandlet, flytter de væk fra centret. 
Karl kontakter den frivillige kontaktperson for at undersøge, om Vojens Skakklub kan følge op på besøget på 
en måde, der giver mening for begge parter. 
 
Rådhuscentrets fødselsdag blev i år holdt søndag den 5. oktober. Desværre kom Karl for sent med en 
kontakt til centerforeningen, så det ikke som tidligere år lykkedes at arrangere simultan eller lignende på 
dagen. 
 
Rund fødselsdag. Morten Jessen kunne fejre sin 30 års fødselsdag den 17.11.2014 – bl.a. med holdskak i 
Haderslev om aftenen! Karl ønskede til lykke på Vojens Skakklubs vegne med et gavekort. 

http://www.vojens-hoette.dk/


 
DM i skoleskak. Martin Møller blev i begyndelsen af november sønderjysk mester i skoleskak i B-gruppen 
(spillere født 1998-99) og kvalificerede sig dermed til DM i Ollerup i weekenden 28.-30. november, hvor han 
med 3 points af 8 mulige sluttede som nr. 14 blandt 18 deltagere i aldersgruppen. Et udmærket resultat for 
en førstegangsdeltager i denne aldersgruppe. 

 

2. Vojens Juleturnering 2014 – SGP-4, den 28.12.2014. 
- Invitation, forslag har været rundsendt til godkendelse i bestyrelsen og er nu udsendt til klubber m.fl. 
- lokaler 
- opgavefordeling 
- økonomi, køkkenpriser 
- bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
- præmier 
- ”Vær velkommen Herrens år…” 

 

Referat: 
Invitation: Invitationer er udsendt og lagt på div. Hjemmesider. De første tilmeldinger er begyndt at indløbe. 
Lokaler: Vi låner køkken og aula på Lagoniskolen. Den hidtidige kantine er ombygget og desværre ikke til 
rådighed længere. Det giver nogle udfordringer, at der er niveauforskel mellem køkken og aula og at der 
ikke er serveringsforhold, som vi er vant til. Karl besigtiger lokalerne inden jul. 
Opstilling af borde og stole: Alle frivillige hjælper, herunder så vidt muligt øvrige Vojens-deltagere i 
turneringen. 
Turneringsadministration: Morten, Mogens og Karl er turneringsledere. Karl skaffer desuden 3 medlemmer til 
turneringskomiteen. Karl har spurgt, om vi kan få adgang til skolens trådløse internet, så vi kan køre 
turneringen online via www.turnering.skak.dk, som er DSUs nye tilbud til klubberne. Kan vi ikke få 
netadgang, bruges Chess Manager. Karl medbringer nødvendigt IT-udstyr. 
Program og nytårssalme: Kan evt. undværes for at spare arbejde og tid. 
Bræt, brikker og ure: Karl sørger for lån af ekstra materiel fra naboklubber, når vi kender deltagerantallet. 
Køkken: Vibse har sagt ja til at hjælpe med servering. 
Opkrævning af indskud: Evt. 2 borde med opkrævning for at fremme ekspeditionen, hvis der kommer mange 
deltagere (Ole og Mogens). 
 
Udeståender, der skal afklares med Palle 
Indkøb (køkken og præmier til skoleskakgruppen): Ole kan evt. overtage nogle af Palles opgaver 
 
Mobiler og andet tilsvarende udstyr skal være slukket, mens der spilles skak. 
Ulovligt træk medfører øjeblikkeligt tab af partiet – dog ikke i skoleskakgruppen. 

3. Økonomisk status. 
 
Referat: 
Punktet udsat p.g.a. Palles fravær. 

 

4. Sponsorer. 
 
Referat: 
Vi holder kontakten til tilbageværende sponsorer. 
Spørgsmålet om nye spilletrøjer og hidtidige vilkår for køb/sponsorering tages op, når Palle er tilbage. 

 

5. Medlemsstatus 
- seniorer 
- juniorer  
- rekruttering 

 

http://www.turnering.skak.dk/


Referat: 
I seniorafdelingen er der heldigvis kommet et par nye medlemmer, mens et par andre er udmeldt eller p.t. 
passive i.f.t. turneringsaktivitet. Det betyder nogenlunde status quo. Der er 8 deltagere i efterårets 
klubturnering, og fremmødet er overordentlig stabilt. 
 
I juniorafdelingen er tilslutningen skuffende lav med 4 deltagere – heraf 2 med lang transportafstand og lidt 
uregelmæssigt fremmøde. Det er derfor meget vanskeligt at tilrettelægge en virksom og sammenhængende 
undervisning og umuligt at spille en egentlig klubturnering for juniorerne. 
 
Vi har efterhånden afprøvet en lang række initiativer for at rekruttere flere medlemmer, men uden den 
markante fremgang, der er brug for. Vi har en meget lang liste over borgere, der har spillet skak tidligere, og 
som vi har kontaktet ved sæsonstart. Men de synes at have fået andre interesser. Heller ikke norsk skaks 
succes og medieinteresse har fået det til at dryppe i måleligt omfang i Danmark endnu.  
Vi fortsætter med at synliggøre skakken i Vojens på alle de måder, vi kan overkomme og finde på. 

 

6. Skoleskak 
- de få deltagere er en udfordring i denne sæson. Andre muligheder for at få mere gang i skoleskakken?! 

 

Referat: 
Det er nødvendigt at samle flere juniorer til skoleskak – enten i klubben eller på skolerne.  
Karl kontakter Lagoniskolen igen og er villig til at forlægge undervisningen til skolen og lægge den i eller i 
tilknytning til skoletiden. 

7. Klubturnering, holdturnering, handicapturnering 
- status 
- forårssæson 
- præmier i interne turneringer 

 

Referat: 
Klubturneringen forløber planmæssigt stort set uden udsatte partier. En tilsvarende turnering igangsættes 
efter nytår. Forventes igen at kunne spilles i én gruppe – alle mod alle.  
 
Handicapturneringen er bedre i gang i år end i sidste sæson. 
 
Forsøgene med opgaver, partigennemgang eller instruktion i 15-30 minutter fortsættes på turneringsfri 
klubaftner. 
 
Holdturneringen er i gang, og holdene i A- og B-rækken har indtil videre kunnet stilles uden afbud.  
 
Vi har ikke gjort meget ud af præmier i interne turneringer. Måske skal vi igen overveje en vandrepokal til 
sæsonens samlede klubmester. Vi har et par gavekort tilovers, men ellers er skaklitteratur eller 
skakrelevante præmier at foretrække. 

8. Juleafslutning den 22.12.2014 
- program for juniorer 
- program for seniorer 

 

Referat: 
Afslutning holdes på samme måde, som vi plejer. Vi skal måske gøre en særlig indsats for, at alle 4 juniorer 
møder op til afslutningen. 

9. Generalforsamling 2015 
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 23-02-2015 kl. 19.30  
 
Valg: Ole og Palle er på valg, og der skal vælges en bestyrelsessuppleant (i stedet for Jes Evald) og en revisorsuppleant (vakant). 

 

Referat: 
Forslaget til generalforsamlingstidspunkt blev godkendt. Karl laver indkaldelse/dagsorden til opslag i 
klublokalet og på hjemmesiden. 
Ole er villig til genvalg. 

10. Hjemmeside, medlemsblad, presse 
 
Referat: 
Drøftet.  
Hjemmesiden er aktuel og vedligeholdt. Her kan man finde relevant info, links, opgaver m.v. 
 
Medlemsbladet SPRINGEREN: Karl laver et nummer forud for generalforsamlingen. 
 
Lokalpressen tager gerne imod skakstof. Især, når det er trykkeklart og med foto. 

11. Sønderjysk EMT 2015 
- Arrangeres i 2015 af Vojens Skakklub. 
  Turneringen er fastlagt således i kalenderen: 27-04, 04-05, 11-05, 18-05, 25-05, 01-06, sidste runde lørdag den 06-06-2015. Mulighed    
  for afvikling af udsatte partier på torsdage. 

 

Referat: 
Turneringen blev foreløbigt planlagt på sidste bestyrelsesmøde. Invitation udsendes i god tid, og der gøres 
en ekstra indsats for at tiltrække flest mulige deltagere. Vi satser på offentliggørelse af partier undervejs i 
turneringen samt en turneringsbulletin på nettet. 

Karl bestiller lokaler og søger 4. Hovedkreds om præmietilskud efter gældende regler. 

12. Eventuelt 
- 

 

Referat: 
Mulighederne for en kommende fusion af 4. og 5. Hovedkreds ventes undersøgt i nærmeste fremtid. 
 
Ole vil gerne gennemgå et DSU-dommerkursus. Karl undersøger og sørger for tilmelding. 

 

/Ref. Karl Posselt, 06-12-2014  


