
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub fredag den 9. december 
2016 kl. 19.15-21 hos Karl. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
1. Siden sidst. 

- Sydjysk EMT  
- ADHD-messe i Hammelev 
-  

 
Referat: 
Sydjysk EMT. Trods flere forsøg (forår og efterår 2016) og med forskellige formater lykkedes det ikke 
Haderslev Skakklub at samle et rimeligt antal deltagere til Sydjysk EMT. Turneringen blev derfor aflyst 
og hviler nu, indtil en anden arrangør evt. beslutter sig for at trække den i gang igen. 
 
ADHD-foreningens fritidsmesse i Hammelev den 5. november 2016 manglede både deltagere/foreninger 
og publikum. Skakklubberne i Haderslev og Vojens var med, men fik kun kontakt med et yderste 
sparsomt publikum. Til gengæld var ressourceforbruget til deltagelse beskedent. 
 
Klub-T-shirts. Alle klubbens medlemmer er nu ekviperet med en ny T-shirt, så alle kan se, hvor vi 
kommer fra, når vi repræsenterer Vojens Skakklub. 
 
Rådhuscentrets fødselsdag. Blev fejret den første søndag i oktober uden deltagelse af Vojens Skakklub. 

 
2. Vojens Juleturnering 2016 – SGP-4, den 28.12.2016. 

Invitation er udsendt 
lokaler 
frivillige hjælpere og opgavefordeling 
økonomi, køkkenpriser 
bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
præmier 

 
Referat: 
Der blev aftalt følgende opgavefordeling: 
- Bemanding af køkken: Vibse Møller og Ole. Vibses forslag til udbud blev godkendt. Ole sørger for  
  indkøb af slik. 
- Indkøb og prissætning: Vibse Møller og Mogens 
-Turneringsledelse: Morten, Mogens og Karl 
- Vekselpenge, præmier: Mogens 
- Lån af skakmateriel fra andre klubber: Karl 
 
18 deltagere er foreløbig tilmeldt. Fra sidste sæson er deltagerantallet generelt faldet i SGP-stævnerne. 
Vi håber at nå op på ca. 60 deltagere som i 2015. 

 
3. Økonomisk status. 
 

Referat: 
Mogens´ orientering blev taget til efterretning. 

 
4. Skole-/ungdomsskak 

 
Referat: 
Antallet af deltagere i ungdomsundervisningen er steget fra 3 til 6 siden sæsonstarten. Med et par 
nybegyndere i flokken er det blevet vanskeligere at kompensere for deltagernes forskellige spillestyrke i 
undervisningen. Derfor er det svært at sikre, at alle hele tiden bliver udfordret i.f.t. nuværende niveau. 
 
Martin Møller har deltaget i et par af de træningssamlinger, der har været afholdt i Vejlekredsen. 
Martin og Oleksandr Pershuta har den 26.-27. november deltaget i skoleskak-DM efter kvalifikation fra 
kredsmesterskabet – med rimelige resultater i.f.t. den skrappe konkurrence, der her var tale om. 
 
Haderslev Kommune satser på skoleskak som understøttende undervisning i skoletiden. Et stort antal 
lærere er efteruddannet som skaklærere, og der arbejdes nu på at stable et kommunemesterskab på 



 

 

benene, hvor skakeleverne kommer til at prøve at konkurrere med børn fra andre skoler i Haderslev 
kommune.  
Kai Bjørnskov stopper sin mangeårige skoleskakundervisning på Sct. Severin den 14.12.2016. Så må 
lærerne selv tager over. 
 

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

 
Referat: 
Klubturneringsformen blev drøftet. I foråret 2017 fortsætter vi som hidtil med én Monradgruppe og 7 
runder. På sigt vil vi gerne op på 16 deltagere, så vi kan dele turneringen i 2 styrkegrupper, der spiller 
alle-mod-alle. 
 

6. Juleafslutning den 19.12.2016 
- program for juniorer 
- program for seniorer 

 
Referat: 
Program i lighed med tidligere år: Hver deltager medbringer en lille pakke (værdi ca. 25 kr.). Der spilles 
en lynturnering om, hvem der må vælge pakke først. 
Klubben er vært denne aften, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. 
 
Medlemmerne skal mindes om, at de skal have en pakke med. 

 
7. Generalforsamling 2017 

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 ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

 
Referat: 
Generalforsamlingen blev fastsat til mandag den 20-02-2017 kl. 19.30. 
Karl laver opslag til klublokalet. 
På valg: 
- bestyrelsesmedlemmer: Mogens og Ole. Begge er villige til genvalg. 
- bestyrelsessuppleant: Morten Jessen er på valg. 
- Revisorsuppleant: Gagik Sahakian er på valg. 
 
Vedtægterne bør konsekvensrettes som følge af, at 4. Hovedkreds er blevet til Sydjysk Hovedkreds. 
I forbindelse med fastsættelsen af kontingent skal vi formelt have defineret og fastsat taksten for et B-
medlemskab af Vojens Skakklub for spillere, der er DSU-medlemmer via en anden klub. 
 

8. Markedsføring 
- Hjemmeside, medlemsblad, presse, FaceBook, Roll-up 
Forslag til Roll-up-layout er vedhæftet dagsordenen 

 
Referat: 
Det er nødvendigt at supplere hjemmesiden med en FaceBook-side (Vojens Skakklub), hvis vil skal 
kunne tiltrække en ny generation af skakspillere. Karl har fået mulighed for et lille kursus og opretter en 
FB-side i det nye år. Det er et ekstraarbejde, men forhåbentlig vil medlemmerne bidrage med gode ideer 
til indhold og liv på siden. 
 
Tekst og layout til en Roll-up blev godkendt, og der bestilles snarest en roll-up, som vi kan bruge til 
yderligere markedsføring af klubben og skakspillet. Forventet pris 500-600 kr. 
 

9. DSU og Sydjysk Hovedkreds. 
 

Referat: 
I Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse er der godkendt forslag til en ny elitepolitik, der i prioritering af 
midlerne lægger vægt på udvikling af spillestyrken hos talenterne og de spillere, der skal repræsentere 
Danmark. Desuden drøftes Skakbladets fremtid- foranlediget af, at den mangeårige redaktør har sagt op 
for at gå på pension. Der er ansat vikar til at lave Skakbladet, indtil HB har truffet beslutning om den 



 

 

fremtidige informationsstrategi. Et pilotprojekt om rekruttering af nye (voksne) medlemmer er igangsat i 2 
klubber. Projektet evalueres nu med henblik på at udnytte erfaringerne over hele landet. 
 
I Sydjysk Hovedkreds bliver der brug for nye frivillige. Turneringsleder, kasserer og 1 medlem af SGP-
udvalget fratræder på den kommende generalforsamling til marts. 

 
10. Eventuelt 
 

Referat: 
Der er sat hold til 3. runde den 12. december, hvor begge hold spiller på udebane. Ole tager sig af de 
resterende medlemmer, der ikke spiller på hold – og aflåser klublokalet efter brug. 

  
  

/Ref. Karl Posselt – 10-12-2016. 


