
Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub mandag den 25. juli 2016 
kl. 19.30 hos Mogens. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
 
1. Siden sidst. 

- Dansk Skak Union 
- Sydjysk Hovedkreds  
- Dansk Skole Skak 
- Sommerskak i Haderslev den 4.-5.-6. juli   
- Datoer for Syd Grand Prix (se http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2016)    
- Sydjysk Mesterskab 2016 
-  
 
Referat: 
Dansk Skak Union. Referater fra HB-møder kan med en vis forsinkelse findes på Unionens hjemmeside 
(http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1128&Itemid=371). 
Datoer for Skakliga og Divisionsturnering er justeret, så der er større sammenfald mellem spilledatoer i 
sæsonen 1016-17 end i den afsluttede sæson. Dermed bliver der lidt bedre weekendplads for andre 
arrangører til skakaktiviteter. Kontingentet er sat op (godkendt på Delegeretmøde i Påsken) pr. 01-07-
2016 for at få DSUs drift til at hænge sammen. Desuden er der igangsat rekrutteringspilotprojekter, der 
finansieres af egenkapitalen og som, hvis de indfrier forventningerne, skal udbredes til hele landet. I 
Påsken blev der uddelt initiativpræmier og hæderstegn efter indstilling fra Hovedkredsene. I Sydjysk HK 
fik Hugo Madsen (Korning/Rask Mølle) hæderstegnet, mens Tønder Skakklub modtog initiativpræmie. 
 
Sydjysk Hovedkreds På generalforsamlingen i maj var alle valg genvalg, og der er heller ikke sket 
ændringer i bestyrelsens konstituering. SGP-serien bliver hurtigskakratet i den kommende sæson og 
kommer sandsynligvis til at gælde som kvalifikation til finalestævnet for ungdomsskakspillere. 
  
Dansk Skole Skak. Der var stor tilslutning til DSS´ nationale vidensdag i Vejle om skoleskak. Ca. 170 
deltagere – fortrinsvis skaklærere fra folkeskolen – hørte en fredag et antal forskere forholde sig til 
skakkens muligheder som middel til skolebørns udvikling ud fra forskellige faglige indgangsvinkler. Der 
var adskillige lærere fra Sønderjylland blandt deltagerne – herunder 2 fra Lagoniskolen. Arrangementet 
gentages i 2017. Efter vidensarrangementet var der Landsudvalgsmøde i DSS, hvor der blev vedtaget 
ændringer vedr. fordeling af kontingentindtægterne mellem landsorganisationen og de regionale 
afdelinger for at kompensere for, at landsforeningen ikke længere kan regne med tilskud fra Dansk 
Ungdoms Fællesråd. 
Bestyrelsen for Sønderjyllandskredsen er desværre ikke aktiv i øjeblikket, men mange sønderjyske 
skoler inkl. Lagoniskolen har skoleskak og deltager i Skolernes Skakdag. 
 
Sommerskak den 4.-5.-6 juli. Sommerskak for skoleelever blev afviklet på Sct. Severin Skole i  
Haderslev – alle 3 dage kl. 9-15. Tidspunktet var valgt, selv om der var sammenfald med skaklejren i 
Tjele (hvor bl.a. Martin Møller var med). Til gengæld var alle 13 deltagere i sommerskakken så relativt 
”nye” skakspillere, at det var muligt at undervise dem i én gruppe. Kai Bjørnskov, Holger Hovgård, Arne 
Juul Jørgensen og Karl Posselt fungerede som instruktører. Deltagerne fordelte sig med 5 fra Vojens, 5 
fra Haderslev, 1 fra Christiansfeld og 2 fra Vejle. 
 
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 2016. 
 
Sydjysk Mesterskab 2016. Den koordinerede EMT, der skulle afløse Sønderjysk EMT som konsekvens 
af Hovedkredsfusionen, er i år lagt i hænderne på Haderslev Skakklub. Desværre lykkedes det ikke at 
sikre et passende antal deltagere i foråret, så Haderslev Skakklub har nu inviteret til en 

http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2016
http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1128&Itemid=371


weekendturnering den 9.-10.-11. september 2016 i stedet.  
 

2. Økonomistatus. 
- Regnskabsrapport (Mogens) 
- 
 
Referat: 
Mogens orienterede med udgangspunkt i udskrifter fra regnskabssystemet.  
De væsentligste afvigelser i.f.t. 2015 er, at vi i 2015 var arrangører af Sønderjysk EMT, mens Vojens 
Skakklub i år var vært for Hovedkredsstævnet i Pokalturneringen for hold. Vi kan tidligst på 
generalforsamlingen vælge at tage højde for kontingentstigningen til DSU. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
Mogens holder øje med runde fødselsdage i medlemskredsen og sørger for opmærksomhed fra klubben 
i henhold til vedtagne retningslinjer. 
 

3. Høtteskak (27-08-2016). 
- Sponsor (præmiegavekort) og placering   
- Annoncering på Høttehjemmeside (se http://hoette.dk/program/ under lørdag og Aktiviteter i  
  Rådhuscentret) og i ugeavis (2015-annonce er vedhæftet dagsordenen),  
- Pressemeddelelse  
- Borde/stole/trailer Bræt, brikker, ure (låne store skakbrikker fra Løgumkloster)  
- Skal vi anskaffe ”Roll-up”? (se f.eks.: http://www.printlit.dk/expo/rollup/85x200cm-standard)  
- Overdækning i tilfælde af regnvejr  
- Øl/vand  
- Kontakt til medlemmerne, der skal møde op  
- Turneringsform 
-  

Referat: 
Holmberg/Stine sponsorerer med 4 gavekort igen i år. Vi bliver placeret mellem Holmberg/Stine og 
Vojens Boghandel. 
Karl har sørget for omtale af arrangementet på Høttens hjemmeside.  
Karl har bestilt borde og stole hos VojensHallerne. Ole skaffer trailer og afhenter møblerne ved Hallen 
Høttelørdag kl. 8.15 sammen med Karl. 
Vi har fået lov til at låne store brikker i Løgumkloster. Karl henter dem i løbet af Høtteugen. 
Vi har en pavillon og kan låne yderligere én i tilfælde af dårligt vejr. De er dog ikke særligt stabile, så vi 
håber på godt vejr! 
Mogens sørger for indkøb af øl/vand (ca. 15 af hver). 
Medlemmerne opfordres via hjemmeside, direkte mail og medlemsblad til at møde op til Høtteskak. 
Turneringsformen bliver den samme 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. 
Anskaffelse af Roll-Up blev drøftet. Enighed om, at det kunne være en god idé – ikke kun i forbindelse 
med Høtten. Skal være neutral med et begrænset budskab, som kan genbruges i flere år. Muligheder og 
priser undersøges nærmere. Til årets Høtte nøjes vi med plakater som hidtil. 
Karl indrykker en kombineret sæsonstart-/Høtteskak-annonce i Ugeavisen MidtSyd i uge 33 og sender 
en supplerende pressemeddelelse til lokalpressen. 
 

4. Sæsonstart og aktiviteter 2016-17. 
- Rekruttering - Særlige initiativer i forbindelse med sæsonstart?!   
- Juniorskak  
- Klubturnering, holdturnering, instruktion..., præmier, vandrepokal  
- Inspiration, hvis der er behov for fornyelse – mest vidtgående forsøg med klubturneringen er set  
  her: http://www.freewebsite-service.com/aarslevskak/Klubturnering+-+regler.php   
 

http://hoette.dk/program/
http://www.freewebsite-service.com/aarslevskak/Klubturnering+-+regler.php


 
Referat: 
Bred drøftelse af muligheder for interessante klubaftner, udadvendte aktiviteter og sociale 
arrangementer samt midler til rekruttering.  
Det blev i nogen grad den sædvanlige diskussion om ”hønen og ægget”. Flere medlemmer vil give flere 
muligheder, og mange initiativer er forsøgt, uden at det har rykket mærkbart på medlemstallet. Et stort 
mål er så mange klubturneringsdeltagere, at turneringen kan deles i 2 styrkegrupper.  
Efter successen med sommerskak er der håb om, at juniorafdelingen kan opnå lidt større tilslutning end i 
de seneste 2 år, hvor det har været sløjt. 
I rekrutteringsøjemed afholdes Høtteskak, og der udsendes mailopfordring til tidligere medlemmer. Vi 
har ganske mange navne og adresser. På sigt kan vi forsøge at skaffe ressourcer til 
propagandainitiativer i det vestlige opland – f.eks. i forbindelse med byfester i Gram og 
Toftlund/Agerskov. 
Som udgangspunkt har bestyrelsen ikke planer om stor ændringer vedr. de interne turneringsformer. 
Planlægning af hold- og klubturnering kan ikke ske, før vi har styr på, hvem og hvor mange medlemmer, 
vi kan regne med i den nye sæson. 
 
 

5. Medlemsbladet Springeren. 

Ideer til indhold i medlemsbladet – sæsonstartnummer 

 
Referat: 
Karl laver et sæsonstartnummer, som vi også kan bruge til uddeling i forbindelse med Høtteskak.  
 

 
6. Vojens Juleturnering / SGP 28. december 2016 

- Booking af spillested  

- Udkast til invitation – 2015-invitationen:  

  http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2015/07/SGP-4-invitation-2015.pdf  
 
Referat: 
Karl har søgt om lokaler på Lagoniskolen (Unionvej). 
Invitationen fra 2015 tilrettes og genbruges. Ved sæsonstart tages udgangspunkt i nærskakrating, men 
ellers skal SGP-stævnerne hurtigskakrates i år. 
Ole undersøger, om han får tid til at hjælpe med køkken og salg af mad og drikke igen i år. 
Mogens og Karl er TL. 
Yderligere frivillige hjælpere spørges. 
 
  

7. Eventuelt. 
-  
 
Referat: 
Intet til dette punkt. 

/Ref. Karl Posselt – 09-08-2016. 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2015/07/SGP-4-invitation-2015.pdf

