
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub den 31. marts 
2015 kl. 19.30-22 hos Mogens. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
 
1. Siden sidst. 

- Status for skoleskak og interne turneringer 
- Holdturneringen 
- Lokaler bestilt for sæson 2015-16 (Ansøgning vedhæftet) 
- Medlemsstatus (se http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/81)  
- Vojens Juleturnering 2015 som 4. afdeling af SGP 
- Dommerkursus (Ole) 
- Den åbne skole. Workshop (19. februar) om samarbejdet mellem folkeskolen og det omgivende  
  samfund (Ole) 
- Dansk Skoleskaks Sønderjyllandskreds 
 
Referat: 
- Klubturneringen kører med meget stabilt fremmøde – stort set uden afbud/udsatte partier.  
  Handicapturneringen kører rimeligt, selv om ikke alle er lige flittige til at spille partier med tidshandicap.  
- Der er for få deltagere i skoleskakken – p.t. er der 3 nogenlunde faste. Det gør det svært at undervise  
  meningsfuldt og få spillet skak i tilstrækkeligt omfang. 
- Status for afslutning af holdturneringen: Andenplads og præmie i A-rækken. Vi kunne muligvis have  
  vundet gruppen, men uden chance for at klare en oprykningskamp med 8 spillere. B-holdet blev nr. 3. 
- Der er bestilt lokaler for sæsonen 2015-16. Ansøgningerne bliver først behandlet efter 1. maj, og vi   
  plejer at få bekræftelse meget sent. 
- Vi er p.t. 13 DSU-medlemmer i klubben. Tilgang og afgang er i denne sæson gået lige op. Lidt flere  
  turneringspassive, end vi plejer at være. 
- Juleturneringen var igen en succes og med flere end 80 deltagere det mest velbesøgte af SGP- 
  stævnerne. 
- Ole er gået i gang med dommerkurset og har løst opgaverne til de første 2 lektioner. Hvis det kan nås,  
  kan den praktiske prøve aflægges i forbindelse med Sønderjysk EMT. 
- Det er stadig svært at få kontakt med skolerne trods skolereformens intentioner om understøttende  
  undervisning og den åbne skole (samarbejde med foreningslivet). Handlemuligheder blev drøftet. 
- Dansk Skole Skaks Sønderjyllandskreds står foran opløsning. Nuværende formand, næstformand og  
  kasserer har besluttet at nedlægge deres mandater i frustration over manglende engagement i  
  kredsarbejdet fra skolernes side. 
 

2. Økonomi. 
- overdragelse af kassererpost, bank, nøgler, information om kassererskift til samarbejdspartnere m.v. 
- økonomisk status 
- regnskabssystem (demonstration) 
 
Referat: 
Bestyrelsen besluttede at oprette foreningsnetbank. Af hensyn til omkostningerne i første omgang uden 
tilhørende Dankort. 
Mogens sørger selv for at få fat i nøgler til Danmarksgade 8 fra Palle. 
Mogens demonstrerede det tilpassede Navision, han bruger som regnskabssystem. Kontoopbygning 
blev drøftet ud fra behovet for at kunne trække relevante oplysninger ud fra systemet. 
Mogens har desuden lavet et regneark, der kan lette budgettering af turneringer. Det afprøves i 
forbindelse med Sønderjysk EMT. 
 

3. Hovedkreds og DSU. 
- Hovedkredsgeneralforsamling og fusion mellem 4. og 5. Hovedkreds ((referat, se  
  http://www.4hk.dk/arkiv/Generalforsamling/gf15.htm), forslag til fusionsvedtægter m.m. er vedhæftet  
  dagsordenen). 
- HB- og Delegeretmøde i Svendborg i Påsken 
- Evt. ønsker til aktiviteter i Hovedkredsen?! 
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Referat: 
- Orientering om hovedkredsgeneralforsamlingen, hvor Karl afløste Kai Bjørnskov som  
  hovedkredsformand. Fusion af 4. og 5. Hovedkreds er ved at blive forberedt. Der er lavet udkast til  
  vedtægter og der foregår p.t. afklaring af nogle spørgsmål, som forudsætter tilslutning fra DSU. Planen  
  er herefter at indkalde til de nødvendige ekstraordinære generalforsamlinger i de fusionerende  
  hovedkredse lørdag den 16. maj 2015 og umiddelbart herefter at gennemføre en stiftende  
  generalforsamling i den nye Sydjysk Hovedkreds. 
 
- Karl tager til Svendborg for at deltage i HB- og Delegeretmøde – og kigge på skak. Der er i år tilmeldt  
  ca. 250 deltagere til de forskellige turneringsgrupper. I år får Landsholdsklassen et løft – både styrke-  
  og interessemæssigt – i kraft af Curt Hansens deltagelse. 
 

4. Sæsonafslutning 
- Sidste ordinære klubaften den 20. april 2015.  
 
Referat: 
Afslutning med kage, slik og sodavand til skoleskakspillerne. 
Afslutning med lynturnering og fælles kaffebord for de voksne skakspillere.  
Klubmesteren får en skakbog frem for pokal. 
 

 
5. Sønderjysk EMT. 

- Oversigt over tilmeldinger kan løbende følges på  
  http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22697  
- 4. HK har bevilget 2.000 kr. i tilskud til turneringen. Med forbehold over for EMT-afgiften foreslås  
  opstillet et budgetoverslag, hvor indskuddet samt et tilskud på 2.000 kr. fra Hovedkredsen afsættes til  
  præmier 
- Øvrige arrangørudgifter søges finansieret via salg af kaffe, brød, slik og vand 
- Prisliste 
- Opgaver: Udarbejdelse af program, turneringsledelse, indtastning af partier, så de kan offentliggøres  
  på hjemmesiden, klargøring af lokaler og materiel, kaffebrygning, stof til bulletin, løbende orientering af  
  lokalpressen, fremskaffelse af vandrepokalen fra Sønderborg (Rauf Murtuzov) inden sidste runde. 
 
Referat: 
Opgaver og arbejdsfordeling blev drøftet. Karl er turneringsleder og spiller ikke med i turneringen. 
Regner derfor med at kunne klare en del af de opgaver, der skal løses. Håber, at mange af vore egne 
medlemmer vil deltage i turneringen. 
Mogens tager sig af deltagerindskud og øvrig økonomi. Hjælper evt. med indtastning af partier til 
hjemmeside og bulletin.  
Ole deltager i turneringen og kører desuden Monradgruppen for at få praksis som assisterende 
turneringsleder/dommer. Hjælper med kaffebrygning og lign. efter behov. 
Opstilling af borde, bræt og brikker fra kl. 18.30 klares i fællesskab eller efter aftale. Det samme gælder 
fotografering, ideer til stof til bulletinen osv. 
Bestyrelsen besluttede at hæve prisen på kaffe pr. kop en smule og udvide køkkensortimentet med 
hjemmebag som et forsøg. 
Karl beder hovedkredskassereren om udbetaling af tilskuddet fra Hovedkredsen. 
 

6. Sommerferieskak. 
- i samarbejde med Haderslev skoleskak og Haderslev Skakklub 
 
Referat: 
Hvis Kai fortsat vil stå for undervisningen, prøver vi at samle deltagere til sommerferieskak én gang til. 
Ud fra tidligere års erfaringer foreslås det at forenkle arrangementet ved at afholde alle 4 skakdage i 
Haderslev i stedet for at opdele med 2 i Vojens og 2 i Haderslev. 
 

 
7. Sponsorkontakt. 

Evt. nye spilletrøjer, vilkår for køb/sponsorering. 
 
Referat: 
Ole står for kontakten til 3F og snakker med Palle om vore hidtidige aftaler vedrørende spilletrøjer og 
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påtryk (klublogo og sponsorlogo). Det vil være fint, hvis alle medlemmer kan få en trøje og at holdspillere 
er iklædt ens trøjer. 
 

 
8. Eventuelt. 

 
Referat: 
- Original. Under denne overskrift er foreninger i Haderslev kommune blevet inviteret med til en  
  weekend-event i Haderslev den 29.-31. maj 2015. Det sker i forbindelse med Hertug Hans festivalen,  
  Farmers Marked, en musikfestival og et ”alt om sport”-marked. 
 
  Karl har spurgt formanden for Haderslev Skakklub, om de vil deltage/om vi evt. skal gøre noget i  
  fællesskab (fælles bemandingsplan for en stand, fælles folder om skak i kommunen el. lign.) Afventer  
  svar fra Gert Jøhnk. 
 
- Arkivmateriale. Bo har noget materiale om Vojens Skakklub, som måske skal afleveres til Lokalhistorisk  
  Arkiv. Aftalt, at Bo medbringer det til klubaften. Så kigger vi på det.  

 
/Ref. Karl Posselt – 09-04-2015.  

 


