
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den  23-02-
2015. 
 
DELTAGERE:  
Finn Nielsen, Kresten Beck, Benny Christensen, Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Ole Harbo, 
Gagik Sahakian, Bo Arnfeldt Andersen, Mogens K. Larsson og Karl Posselt.  
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Mogens K. Larsson blev foreslået og valgt. 

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Alle deltagere fik lejlighed til at læse formandens skriftlige beretning i 

generalforsamlingsnummeret af medlemsbladet Springeren (http://www.vojensskakklub.dk/wp-

content/uploads/2015/02/Springeren-2015-1.pdf).  

 

Karl tilføjede, at beretningens form/længde er udtryk for et ønske om at få dokumenteret det 

forløbne skakår og på den måde vil beretningen senere kunne fungere som bidrag til klubbens 

historie. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Hovedkredsfusion. Senest tilføjede afsnit i beretningen er afsnittet om generalforsamlingen i 

Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds, der blev afholdt i Vojens lørdag den 21. februar. Her blev 

Karl valgt som hovedkredsformand. Der er samtidig konkrete planer om en fusion mellem 4. og 

5. Hovedkreds, og Karl orienterede om disse. 

 

Skoleskak. Vi er i den paradoksale situation, at det går fint for Dansk Skoleskak, der især 

interesserer sig for skak som middel i undervisningen. Derimod går det skidt for de frivillige, der 

forsøger at lære skoleeleverne lidt mere om skak med henblik på at få de mest interesserede til 

at dyrke skak som konkurrencesport og rekruttere nye medlemmer til skakklubberne. 

Sønderjyllandskredsen af Dansk Skoleskak får ingen respons på henvendelser til skolerne eller 

på initiativer uden for skoletiden, og kredsens formand, næstformand og kasserer har derfor 

tænkt sig at nedlægge hvervene på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret. Selv 

om der spilles skak i varierende omfang på temmelig mange sønderjyske skoler, kan resultatet 

derfor godt blive, at Sønderjyllandskredsen nedlægges. 

 

En alternativ mulighed for rekruttering af nye skakspillere i klubben kan ske via skolereformens 

mulighed for at bruge skak som understøttende undervisning eller ved at åbne skolen for 

samarbejde med det lokale foreningsliv. Haderslev Kommunes skoleforvaltning har netop holdt 

en workshop om sådanne samarbejdsmuligheder. Her deltog Oles Harbo som repræsentant 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2015/02/Springeren-2015-1.pdf
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for Vojens Skakklub. 

 

Beretningen blev énstemmigt godkendt. 

 
4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Kasserer Palle gennemgik det reviderede regnskab, der udviser et lille overskud på driften (642 

kr.). Underskud på kontingentindtægter og –udgifter udlignes af et fint overskud på salg af kaffe 

m.m. samt på juleturneringen (regnskabsmæssigt registreret under diverse) 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat: 

Karl gennemgik de aktiviteter, der forventes iværksat i den kommende tid. Ikke så meget nyt, 

men i forhold til sin størrelse, fastholder Vojens Skakklub et højt aktivitetsniveau som arrangør 

sammenlignet med mange andre klubber. 

 

- Sønderjysk EMT 2015. Arrangeres i Vojens som 7 runders koordineret  

  enkeltmandsturnering i perioden 27.04-13.06.2015. For Vojens Skakklubs medlemmer  

  egentlig blot tilbud om en forlængelse af sæsonen, idet de første 6 runder finder sted på  

  mandage som sædvanligt. Vi prøver at lave et godt arrangement og håber på mange  

  deltagere – også blandt gruppen af stærke mesterspillere, så det sønderjyske mesterskab  

  igen kan få lidt større prestige. 

 

- Sommerferieskak i samarbejde med Haderslev Skakklub og skoleskak. Aflyst i 2014, men vi  

  prøver nok igen – denne gang i begyndelsen af ferien. Måske er der idé i at samle det i  

  Haderslev og tilbyde transport frem og tilbage fra Vojensområdet.  

 

- Markedsføring, rekruttering. På dette punkt gør vi en særlig indsats umiddelbart forud for  

  starten på den nye sæson.  

 

- Høtteskak 22-08-2015. Også et propagandaarrangement i markedsføringsøjemed. 

  Skal vi ændre på det nuværende koncept, kunne det være et supplement med skak på stort  

  bræt. Det er imidlertid andre klubbers erfaring, at skak på stort bræt nok giver stor  

  opmærksomhed, men det er svært at aktivere nysgerrige, og det giver sjældent nye  

  medlemmer i klubben.  

 

- Sæsonstart. Første klubaften i ny sæson, 24-08-2015 

  

- Skoleskak. Sæsonstart for tilbud til børn, medmindre vi har fundet en bedre løsning i et  



 

 

  skolesamarbejde.  

 

- Rådhuscentrets fødselsdag, 04-10-2015? Evt. forsøg med storskak som propaganda.  

 

- Vojens Juleturnering, 28-12-2015. Vores årlige hurtigskakturnering, der indgår som en  

  afdeling af Syd Grand Prix. 

 

- Klubaftner. Vi skal muligvis kigge på metoder til at gøre klubturneringen mere fleksibel  

  og mindre bindende. Andre klubber har måske brugbare erfaringer?! 

  

- Holdturnering. Vi kan forhåbentlig tilmelde mindst 2 hold. Det er sundt at komme ud at spille  

  mod andre modstandere.  

 

- Instruktion. På udvalgte klubaftner vil vi fortsat forsøge med en lille dosis instruktion,  

  gennemgang af partier, kombinations- eller matopgaver osv. Det skal primært tilrettelægges  

  med sigte på de knap så erfarne medlemmer og bidrage til at udjævne de store  

  styrkeforskelle, der bliver tydelige, når vi kun er spillere til én gruppe i klubturneringen. 

  

Morten foreslog samarbejde med naboklubber om klubturneringsformer i tråd med 

trekantsamarbejdet mellem Alssund, Gråsten og Aabenraa/Bov. Andre argumenterede imod 

dette forslag. 

 

Palle foreslog, at vi kan forsøge os med et propagandaarrangement a la Høtteskak i Gram, 

hvor vores Høtte-sponsor også har en forretning.  

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.  

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Palle meddelte, at han ikke ønskede at genopstille som kasserer, men han fremlagde en 

ramme for det igangværende budgetår. Budgettet bygger på uændrede vilkår og lægger op til 

uændrede kontingentsatser (seniorer 700 kr., pensionister 600 kr., juniorer 200 kr.).  

 

Kommentarer: Med nuværende aktivitet, medlemstal og lokaleforhold kan vi godt få budgettet 

til at hænge sammen. Hvis der sker større ændringer (væsentlige ændringer i medlemstal, 

indførelse af husleje eller lignende) er det en ny situation, der vil kræve en justering af 

budgettet.  

Mulighederne for at søge tilskud til materiel, juniorspillere el. lignende blev nævnt.  

 

Kontingentet blev fastsat uændret. 

 



 

 

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: 

Valg:  

 

Bestyrelsesmedlemmer. 

- Ole Harbo (genopstiller). Ole blev genvalgt. 

- Palle Gejl Jørgensen (genopstiller ikke). I stedet for Palle blev Mogens K. Larsson foreslået  

  og valgt. 

- Som bestyrelsessuppleant (vakant) blev Morten Jessen valgt. 

 

Revisor/-suppleant. 

- I stedet for Mogens – nyvalgt som bestyrelsesmedlem/kasserer – blev Palle valgt som  

  revisor. 

- Som revisorsuppleant (vakant) blev Gagik valgt. 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Mogens foreslog, at de nye elektroniske ure blev udnyttet til tildeling af ekstratid for hvert 

gennemført træk – i hvert fald i holdturneringen – for at minimere urets indflydelse på 

partiafslutninger. Systemet benyttes i divisionsholdturneringen, men er endnu ikke udbredt til 

alle holdturneringsgrupper, fordi ikke alle klubber har de nødvendige ure. 

 

Morten foreslog, at vi kan supplere klubbens bestand af elektroniske ure ved at købe i 

Aabenraa, hvis den nedlagte klub har nogle til salg. 

 

Gagik har fremstillet og sat nye stilleskruer på et antal ure. Karl takkede på klubbens vegne for 

denne værdifulde hjælp. 

 

Ole er tilmeldt et skakdommerkursus. 

 

Formanden takkede den afgående kasserer Palle for indsatsen som tillidsvalgt. 

 

Da der ikke var mere at debattere, blev generalforsamlingen afsluttet med en tak til dirigenten. 

 

Ref: Karl Posselt 
 
 


