
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub torsdag den 23. juli 2015 
kl. 19.30 hos Karl. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
 
1. Siden sidst. 

- Sydjysk Hovedkreds  
- Propagandaarrangement på Gravene i Haderslev den 30-05-2015  
- Sommerskak den 29. juni – 2. juli  
- Datoer for Syd Grand Prix (se http://sydjysk-hk.dk/2015/06/25/sydgrandprix-2015-16/)  
- Oles dommerkursus 
-  
 
Referat: 

- Sydjysk Hovedkreds blev stiftet den 16-05-2015 ved en fusion af 4. og 5. Hovedkreds. Fra den tidligere  
  4. HK er Søren Krabbenhøft og Karl Posselt valgt til bestyrelsen for Sydjysk HK. Bestyrelsen har holdt  
  sit første møde og har etableret en ny hjemmeside.  
  De gamle Hovedkredse har efter ansøgning givet tilskud til større arrangementer som f.eks. Sondex  
 Cup, Horsens Lang Weekend, den internationale turnering i Fredericia (KEMP & LAURITZEN CHESS  
 2015) og Sønderjysk EMT, og det vil den nye HK også kunne.  
 
- Propagandaarrangement på Gravene i Haderslev. Foreninger i Haderslev kommune havde den sidste  
  weekend i maj mulighed for via et fællesarrangement at vise deres tilbud til borgerne. Skakklubberne i  
  Vojens og Haderslev gik sammen om en stand med plakater, foldere, stort skakbræt og små  
  skakbrætter osv. – bemandet af klubbernes formænd. Der blev skabt kontakt til en del  
  skakinteresserede. Om det på sigt giver flere medlemmer, er svært at sige, men hvis man ikke stiller  
  op, giver det i hvert fald slet ingenting.  
 
- Sommerskak den 29. juni – 2. juli. Sommerskak for skoleelever blev afviklet på Sct. Severin Skole i  
  Haderslev – alle 4 dage kl. 9-15. De 14 deltagere var opdelt i begyndere og erfarne, og Kai Bjørnskov,  
  Holger Hovgård og Karl Posselt fungerede som instruktører. Der var deltagere helt fra Tønder, Kolding  
  og Skive, mens antallet af tilmeldte fra nærområdet skuffede. Fra Vojens-området deltog 3 børn – heraf  
  2, vi ikke tidligere har haft kontakt med i Vojens Skakklub. 
 
- Datoer for Syd Grand Prix 2015-16. SGP-udvalget har lagt sæsonplan, og 4. afdeling bliver som  
  sædvanlig placeret i Vojens – mandag den 28. december 2015. 
 
- Oles dommerkursus. Ole er begyndt på kurset, men har endnu ikke afsluttet det helt. 
 
- Vojens Skakklubs hjemmeside. Besøgsstatistikken på den nye hjemmeside fra 01-09-2013 siger: 
  Antal besøgende: 28.797. Antal sidevisninger: 199.666.  
  Helt fantastisk, hvis det står til troende. 
 

2. Evaluering af Sønderjysk EMT 2015. 
- Økonomi  
- Andet  
 
Referat: 
Alt i alt forløb turneringen om årets sønderjyske mesterskab tilfredsstillende. Det er et arbejdskrævende 
arrangement for en lille klub, men det kompenseres af et lille overskud på salg af mad og drikke.  
Sportsligt var turneringen vellykket med en betydeligt stærkere besat mesterskabsgruppe end vanligt. 
De enkelte partier bød på rigtig god kampskak og stor spænding. Mindre godt var det, at et par deltagere 
måtte trække sig undervejs. Mange mesterpartier blev afgjort i voldsom tidnød, og set i bakspejlet kunne 
vi med fordel have udnyttet de elektroniske ure til at give tidskompensation pr. træk i lighed med 
divisionsturneringen. I lyset af den store jævnbyrdighed kunne titlen være afgjort ved par 
hurtigskakpartier frem for på korrektion, men det ville have givet praktiske problemer så tæt på ferietiden. 
Turneringsbulletinen ligger på nettet. Et mindre oplag er printet, men efterspørgslen har hidtil ikke været 



 

 

så stor, som forespørgsler under turneringen gav indtryk af. Bulletinen sælges til kostprisen, men 
udsendelse koster desværre næsten lige så meget i porto som selve bulletinen. 
Mogens sørger for at få vandrepokalen graveret til Allan Hye.  
 

3. Økonomistatus. 

 
Referat: 
Klubbens økonomi ser fornuftig ud. DSU- og Hovedkredskontingent for 3. kvartal er endnu ikke betalt. Et 
par ting vil ændre regnskabet for 2015:  
- Hovedkredskontingentet bliver mindre end hidtil p.g.a. fusionen. For almindelige voksenmedlemmer  
  nedsættes HK-kontingentet fra 26,50 til 18 kr. pr. kvartal.  
- Klubberne i 4. HK vil få tidligere indbetalt kontingent retur i forbindelse med nedlæggelsen af 4. HK. 
 
Betalingsfristen for klubkontingent for sæson 2015-16 fastsættes til den 30-09-2015, så vi har check på 
den nøjagtige medlemsstatus, inden vi skal afregne md DSU/Hovedkredsen for 4. kvartal. 
 
Prislisten for kaffesalg m.m. blev gennemgået. Priserne fastholdes uændret i den nye sæson. 
 
Karl foreslog, at vi i år anskaffer 8 sæt nye skakbrikker, så vi i holdturneringen kan ”dække op” til 
hjemmekampe for 2 hold med ens udstyr af god kvalitet. Forslaget blev vedtaget. 
Karl kontakter Dansk Skaksalg for at få et tilbud. 
 

4. Høtteskak (22-08-2015). 
- Sponsor (præmiegavekort) og placering   
- Annoncering i Høtteprogram/-hjemmeside og ugeavis (2014-annonce er vedhæftet dagsordenen),  
  pressemeddelelse  
- Borde/stole/trailer Bræt, brikker, ure (låne store skakbrikker fra Løgumkloster)  
- Overdækning i tilfælde af regnvejr? Øl/vand Kontakt til medlemmerne, der skal møde op  
- Turneringsform 
 
Referat: 

På basis af mailkorrespondance fra sidste år kontakter Karl Stine/Holmberg vedr. sponsorering 
(gavekort) og plads til Høtteskak på fortovet uden for butikken. 
 
Karl kontakter VojensHallerne med henblik på lån af borde/stolt til arrangementet. Ole har en trailer til 
transport af borde og stole. Karl og Ole mødes ved VojensHallerne den 22-08-2015 kl. 8.15. 
 
Karl sørger for bræt, brikker og ure samt lån af store skakbrikker fra Løgumkloster Skakklub til blikfang 
ved Høttearrangementet. 
 
Vejret er altid det springende punkt for vellykket afvikling af propagandaarrangementet. Klubben har én 
pavillon og Karl prøver at låne yderligere én, som vi så må prøve at klare os med i tilfælde af ustabilt 
vejr. 
 
Medlemmerne orienteres om sæsonstart og opfordres ved samme lejlighed til at møde op til Høtteskak. 
 
Turneringsform: Som tidligere år. Klubmedlemmer kan ikke få præmie. Andre skal vinde mindst 3 partier 
over klubmedlemmer for at få præmie. Modstandere findes ved lodtrækning/terningeslag. 
 
Karl indrykker en kombineret sæsonstart-/Høtteskak-annonce i Ugeavisen MidtSyd i uge 33 og udsender 
evt.en supplerende pressemeddelelse til lokalpressen. 
 
Høtteskak er – i hvert fald billedmæssigt – allerede medtaget på Høttehjemmesiden (http://vojens-
hoette.dk/Arrangementer/1241879508224.html) og i det trykte Høtteprogram. 
 

 
5. Sæsonstart og aktiviteter 2015-16. 

- Rekruttering - Særlige initiativer i forbindelse med sæsonstart?!   
- Juniorskak  
- Klubturnering, holdturnering, instruktion..., præmier, vandrepokal  
- Inspiration, hvis der er behov for fornyelse – se f.eks. Årslevs klubturnering - http://www.freewebsite- 

http://vojens-hoette.dk/Arrangementer/1241879508224.html
http://vojens-hoette.dk/Arrangementer/1241879508224.html


 

 

service.com/aarslevskak/Klubturnering+-+regler.php  
 
Referat: 
Rekruttering. Ingen af tidligere års særlige initiativer (personlig ”husstandsomdeling” af invitationer m.m.) 
har haft det ønskede resultat. Henvendelser til Lagoniskolen om samarbejde eller rekruttering er 
desværre ikke blevet besvaret. I kraft af regelmæssig presseomtale, hjemmeside, plakater og 
propagandaarrangementer burde Vojens Skakklubs tilbud dog være tilstrækkelig synlig og kendt i 
lokalområdet. Derudover har vi en lang liste over borgere med en fortid i klubben eller en vis kendt 
skakinteresse, som vi mailer/skriver til. Næste år bør vi måske forsøge os med et 
propagandaarrangement (a la Høtteskak) i Gram ved en passende lejlighed. 
 
Juniorskak. Karl er i gang med at lave et undervisningsmateriale/program til juniorerne i PowerPoint og 
Fritz, så det bliver lettere for Ole, Mogens eller andre i klubben at vikariere ved juniorskak. Dermed bliver 
den enkelte mindre bundet i forhold til altid at skulle møde tidligt på klubaftnerne. Juniorskakundervisning 
begynder tidligst den 31. august. 
Karl og Mogens er nødt til at melde afbud til første klubaften, den 24. august. 
 
Klubturnering, holdturnering. Vi forventer at have spillere til 2 hold i den kommende sæson, et A-hold og 
et B-hold.  
For klubturneringens vedkommende besluttede bestyrelsen at fortsætte som hidtil med en uratet 
klubturnering opdelt i 2 halvsæsoner – før og efter jul. 7 runders Monrad eller evt. alle-mod-alle, hvis det 
kan nås. 
Det blev besluttet at anskaffe en ny vandrepokal til klubmesterskabet og i det hele taget gøre mere ud af 
præmier i klubturneringen end i de senere år. 
 

6. Medlemsbladet Springeren. 
Ideer til indhold i medlemsbladet – sæsonstartnummer 
 
Referat: 
Karl laver så vidt muligt et sæsonstartnummer, så vi også kan bruge det til uddeling i forbindelse med 
Høtteskak. Det kræver en vis kreativitet at skaffe redaktionelt stof, men der kan nok findes partier, 
opgaver og lign. fra det interne klubliv eller Sønderjysk EMT. Hjemmesiden er den primære, aktuelle 
informationskanal til medlemmerne. 
 

 
7. Vojens Juleturnering / SGP 28. december 2015 

- Booking af spillested (Lagoniskolens Aula, køkken og forhal er på plads  
- Udkast til invitation – 2014-invitationen:  
  http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2014/11/SGP-4-invitation-2014.pdf 
 
Referat: 
Vores ansøgning om brug af lokaler på Lagoniskolen den 28. december er blevet imødekommet. Vi 
prøver i år også at få adgang til internettet, så vi kan bruge DSUs turneringssystem til online-
administration af hurtigturneringen.  
 
Invitationen fra 2014 tilrettes og genbruges.  

 
8. Eventuelt. 

- Materialestatus, behov for opgørelse/sortering? 
-  
 
Referat: 
- Vi foretager ikke nogen systematisk materialeoptælling i år, men hjælper hinanden med at sortere, så  
  snart vi opdager fejlplacerede brikker eller ukomplette sæt. 
  
- Vi har lejlighedsvis brug for adgang til farveprint af klubblad, plakater (A3) og lignende. 
   Mogens undersøger mulighederne for adgang til farvekopiprinter til en rimelig pris. 

/Ref. Karl Posselt – 27-07-2015. 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2014/11/SGP-4-invitation-2014.pdf

