
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 22-02-
2016. 
 
DELTAGERE:  
Finn Nielsen, Kresten Beck, Benny Christensen, Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen, Ole Harbo, 
Gagik Sahakian, Bo Arnfeldt Andersen, Mogens K. Larsson, Michael Nielsen, Martin Møller og Karl 
Posselt.  
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Michael Nielsen blev foreslået og valgt. 

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

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Formandens beretning var trykt i et generalforsamlingsnummer af medlemsbladet Springeren 

(2016:01), der var udleveret til deltagerne og offentliggjort på klubbens hjemmeside. Karl 

Posselt læste desuden beretningen op. 

 

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: 

Der var enkelte kommentarer til beretningen: 

- Klubben har stadig et lille lager af turneringsbulletiner, der kan købes billigt. 

- Der blev spurgt til ratingindplacering, når skakspillere har været ude af DSU i en periode. Kan  

  der ikke findes et tidligere tal på et genindmeldt medlem, er det op til klubformanden at  

  vurdere spillestyrke og give medlemmet et startratingtal.   

- Medlemstal/rekruttering. Junior-/skoleskak blev drøftet, herunder samarbejde med  

  Lagoniskolen. Kresten oplyste, at skak er på skemaet på Agerskov Ungdomsskole med Frede  

  Tjørnelund som instruktør. Karl fortalte om, hvordan den største skakklub i Hamburg griber  

  ungdomsarbejdet an. 

 

Beretningen blev énstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Mogens gennemgik regnskabet med hovedvægten på de poster, hvor tallene ikke er 

umiddelbart gennemskuelige. Kaffesalgsresultatet er rigtig godt, men skyldes bl.a. indtægter 

fra SEMT, der jo ikke er et årligt tilbagevendende arrangement. I forbindelse med turneringer 



 

 

består indtægterne først og fremmest af indskud, og udgifterne af præmier samt deltagerafgift 

til Dansk Skak Union. Hvad gebyrer angår, er der oprettet netbank, der sparer gebyrer, men 

Sydbank har til gengæld indført et besynderligt ”klikgebyr”. 

Mogens har nogle ideer til justeringer af regnskabet på baggrund af det første års erfaringer 

som kasserer. F.eks. vil der blive oprettet en separat konto til indkøb af materiel. Overvejer 

desuden at skippe girokortudgifter, så man kan indbetale kontingent via netbankoverførsel eller 

som kontantbetaling. Kontingentudgifterne består af kontingent til DSU og til Sydjysk 

Hovedkreds.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Efter en kort drøftelse blev regnskabet énstemmigt godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat: 

Karl medbragte ikke mange nye ideer, men vi fortsætter med de hidtidige aktiviteter. Det 

gælder både interne medlemsaktiviteter, åbne turneringsaktiviteter med Vojens Skakklub som 

arrangør samt markedsførings- og rekrutteringsaktiviteter.  

 

Vedr. rekruttering blev der foreslået propagandaarrangementer a la Høtteskak i forbindelse 

med byfester i de andre byer i klubbens interesseområde.  

 

Der blev også snakket om modtagelse af nye medlemmer, herunder muligheden for løsere 

medlemskab, hvor man godt kan være med, selv om man måske ikke har lyst til at binde sig til 

at komme på alle klubaftner og deltage i klubturnering, holdturnering osv.  

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt, men Karl nævnte, at der bør kigges på vedtægterne til 

næste år. Om ikke andet så for at få rettet 4. HK til Sydjysk Hovedkreds i vedtægternes §10. 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

DSU har annonceret et forslag om kontingentstigning fra 01-07-2016, blev det besluttet at 

kører videre med uændret kontingent i Vojens Skakklub i 2016. Det vil sige:  

- seniorer 700 kr. 

- pensionister 600 kr. 

- juniorer 200 kr.  

 

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:  

Karl Posselt blev genvalgt som formand. 

Benny Christensen blev valgt som bestyrelsessuppleant 

Palle Gejl Jørgensen blev genvalgt som revisor 

 

Bestyrelsen består desuden af Ole Harbo og Mogens K. Larsson (valgt i 2015) 

Morten Jessen er bestyrelsessuppleant (valgt i 2015) 

Gagik Sahakian er revisorsuppleant (valgt i 2015) 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Klubben har efterhånden en del skakmateriel, og der er behov for regelmæssigt at sortere og 

tælle op. Det kan godt forenes med en almindelig klubaften 

 

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

 

/Ref: Karl Posselt – 26-02-2016 
 
 

 
 


