
Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub tirsdag den 8. december 
2015 kl. 19.30-21 hos Karl. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
1. Siden sidst. 

 
Referat:  
Høtteskak. Arrangementet fungerede tilfredsstillende med godt vejr og rimelig deltagelse ved brætterne. 
Dog intet direkte resultat i form af nye medlemmer i klubben. Desværre fik vi ikke kontaktoplysninger på 
2 borgere, der tidligere har været med i andre skakklubber - den ene (Ove?) vistnok i Vejen. Karl prøver 
at få flere oplysninger ved henvendelse til kontaktpersonen for den nu nedlagte Vejen Skakforening.  
 
Propagandaarrangement i Gram. Karl har forhørt sig lidt vedr. en passende lejlighed til et tilsvarende 
propagandaarrangement for skakspillet i Gram. Det kunne være i forbindelse med 
handelsstandsforeningens Kultur- og Festdag, der muligvis er en tilbagevendende begivenhed i august. i 
Gram.  
 
Rådhuscentrets fødselsdag. Vi har tidligere haft simultanskak i Rådhuscentret, men nåede ikke at stable 
et arrangement på benene ved den lejlighed – normalt søndag i uge 40. 
 
Runde fødselsdage (50+). Klubben har været opmærksom i forbindelse med Kens 50 års og Mogens´ 70 
års fødselsdag. Mogens holder øje med medlemslisten mht. fremtidige runde fødselsdage fra og med 50 
og opefter. 
 
Sponsorhenvendelse. Karl har fulgt op på en sponsorhenvendelse, der dog ikke har ført til noget i denne 
omgang. 
 

2. Vojens Juleturnering 2015 – SGP-4, den 28.12.2015. 
- Invitation er udsendt 
- lokaler 
- frivillige hjælpere og opgavefordeling 
- økonomi, køkkenpriser 
- bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
- præmier 

 

Referat: 
Lokalereservering af Lagoniskolens (Unionvej 4) forhal, aula og køkken er på plads. Vi kan også få 
adgang til skolens trådløse net. 
 
Karl checker diverse med servicelederen: Pølsekoger, nøgler, hjælp til opsætning af møbler m.v.... 
 
Hjælpere og opgavefordeling: 
- Køkken: Vibse Møller og Ole Harbo. 
- Turneringsledelse: Mogens, Karl og evt. Morten 
- Indkøb til køkken/salg: Mogens 
- Vekselpenge: Mogens 
- Erindringspokaler til skoleskakspillere: Mogens forhører sig hos Palle Gejl om tidligere års praksis og  
  laver aftale med Warncke 
- Lån af skakmateriel: Karl kontakter naboklubberne desangående 

 
3. Økonomisk status. 

 
Referat: 
Mogens rapporterede. Vojens Skakklubs økonomi ser fornuftig ud. Større afvigelser i.f.t. normal drift 
siden sidst: 
- 10 sæt gode turneringsskakbrikker er anskaffet. Ved samme lejlighed blev et gavekort på 500 kr. hos  



  Dansk Skaksalg realiseret. Gavekortet stammer fra 2012, hvor Vojens Skakklub modtog DSUs  
  initiativpræmie. 
- Tilbagebetaling fra 4. HK. I forbindelse med fusionering af 4. og 5. HK er de hidtidige Hovedkredses  
  forskellige økonomiske situation udlignet ved, at klubber i 4. HK har fået en tilbagebetaling i.f.t.  
  medlemstal. 

 
4. Medlemsstatus 

- seniorer 
- juniorer 
- rekruttering 

 
Referat: 
Desværre ingen mærkbar fremgang i medlemstallet. 1 ud og 1 ind. Måske yderligere 1 senior undervejs 
ind i medlemskredsen, men trods rekrutteringsforsøg af forskellig art må vi konstatere status quo. 

 
5. Skoleskak 

- få, men trofaste deltagere 
- systematisk undervisning efter Step-metoden 
- samarbejde med Lagoniskolen 

 
Referat: 
Tilbuddet om skakundervisning er meget ressourcekrævende i.f.t., at der i år kun er 3 faste deltagere i 
klubbens skakskole. Det er første år, Karl forsøger at undervise systematisk efter den hollandske STEP-
metode. 
 
Fritidsklubben GOTI har udvidet åbningstiden med hjælp fra frivillige forældre. I den forbindelse har 
skakklubben udlånt 2 skakspil til GOTI og desuden forsøgt at tilbyde skak som aktivitet fritidsklubben. 
Det har i første omgang ikke været nogen succes. De interesserede børn kan ikke få fred for de 
forstyrrende. 
 
Karl er af Lagoniskolen (Unionvej) blevet inviteret til at undervise i skak i 3 dobbeltlektioner i en 3. klasse 
inden jul. Skolen tager senere stilling til, om initiativet skal fortsætte eller gentages. Skolen er tilmeldt 
Skolernes Skakdag igen i 2016. Den finder sted fredag før vinterferien (12. februar 2016). 

 
6. Klubliv 

- status vedr. turnering, holdturnering, handicapturnering, friaftner 
- forårssæsonen 2016 

 
Referat 
Handicapturneringen bliver ikke så  flittigt brugt som ønskeligt. Vi må løbende motivere til at få 
handicappartierne spillet og kan overveje at støtte motivationen med at udsætte små præmier. 
 
Klubturneringen har kørt stabilt. Flere medlemmer ville give bedre muligheder for inddeling efter 
spillestyrke. 

 
Klubturnering, forår 2016. Fortsættes som hidtil med Monradgruppe og 7 runder, medmindre der er 
klubaftner nok til alle-mod-alle. 
 
Teoriundervisning. Der ser efterhånden ud til at være en vis interesse for skakinstruktion hos de voksne 
medlemmer. For at udvikle et fællesskab omkring gennemgang af partier, analyse af stillinger, opgaver 
osv. skal der nok sættes mere præcis tid på, hvornår det foregår. 

 
7. Juleafslutning den 21.12.2015 

- program for juniorer 
- program for seniorer 

 
Referat:  
Same procedure as last year / every year. 
Karl sender besked til medlemmerne om at medbringe gave til en værdi af ca. 25 kr. Der sættes også 



info på hjemmesiden. 
Juniorerne får besked med hjem via ugebrev. 
Vi kan evt. få et par voksne til at komme tidligt for at spille med mod børnene, når de er så få i år. 

 
8. Generalforsamling 2016 

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 

 
Generalforsamlingen afholdes mandag den  22-02-2016 kl. 19.30  

 
Valg: Karl er på valg i 2016. 

 
Referat: 
Der er lavet opslag til klublokalet. Varsel sættes på hjemmesiden og udsendes via mail til medlemmerne. 
Karl er villig til at genopstille som formandskandidat. 

 
9. Hjemmeside, medlemsblad, presse 
 

Referat: 
Hjemmesidestatistik ultimo november (registreret brug siden september 2013): 
Totalt antal besøgende 35.470 
Totalt antal sidevisninger 302.474 
Tallene er så overvældende, at man kommer til at tvivle på, hvor pålidelig målingen er.  

 
Næste nummer af medlemsbladet Springeren forventes at udkomme på tryk i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
 
Klubben har været knap så synlig i lokalpressen på det seneste (små notitser uden billeder). Det bliver 
let en dårlig spiral. Hvis lokalpressen ikke tager det pressemateriale, vi sender ud, er det svært at bevare 
motivationen til at blive ved med at sende ud.  

 
10. Eventuelt 

 
Referat: 
- Foreningsmøde. Haderslev Kommune inviterer til foreningsmøde i SE-arenaen den 11-01-2016. 
 
- Klubaften aflyst. Mandag den 14-12-2015 skal begge Vojens Skakklubs hold spille på udebane. Derfor  
  er der intet grundlag for en almindelig klubaften. Karl giver besked til de medlemmer, der ikke spiller  
  med på holdene denne gang. 
 
- Sponsortrøjer. Enkelte medlemmer har intet eller er vokset fra hidtidigt sponsortøj. Bestyrelsen har  
  endnu ikke haft kræfter til at gøre noget ved denne sag.  
 

/Ref. Karl Posselt – 18-12-2015. 
 


