
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 20-02-
2017. 
 
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: 

Bo Andersen blev foreslået og valgt. 

Formanden dokumenterede indkaldelse og datoer: Opslag i klubben mandag den 02-01-2017, 

offentliggørelse på hjemmesiden den 16-01-2017 og udsendelse via mail til medlemmerne den 

29-01-2017.  

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Formandens beretning er trykt i et generalforsamlingsnummer af medlemsbladet Springeren 

(2017:01), der var udleveret på tryk til deltagerne og offentliggjort på klubbens hjemmeside. 

Karl Posselt undlod at læse beretningen op, men uddrog enkelte elementer fra den skriftlige 

beretning i nogle mundtlige tilføjelser. 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Der var enkelte kommentarer/spørgsmål til beretningen: 

- Begge klubbens hold ligger godt i tabellerne. Skal vi rykke op og stille med et Mesterrække 2-  

  hold i næste sæson, hvis A-holdet vinder rækken i år?  

  Hvis vi vinder A-1-rækken, skal vi spille oprykningskamp med vinderen af gruppe A2 (med et  

  8-mandshold). I sidste ende har Holdturneringslederen altid mulighed for at drøfte række- 

  indplacering under hensyn til antallet af tilmeldte hold i en ny sæson. Men som udgangspunkt  

  skal vi naturligvis rykke op, hvis vi kvalificerer os til det. 

- Morten foreslog, at Vojens påtager sig at arrangere Sydjysk EMT næste år. Der har de  

  senere år været flest deltagere, når Sønderjysk EMT har været placeret i Vojens. 

  Bestyrelsen har ikke taget stilling til forslaget, der kræver mange arrangør-mandetimer. 

 

Beretningen blev énstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Mogens gennemgik det reviderede, anmærkningsfri regnskab med hovedvægten på de poster, 

der er vanskelige at gennemskue. Regnskabet kører i et professionelt bogholderisystem, der 

kan levere alle de data, vi har brug for. 

Kontingentet til DSU blev forhøjet med virkning fra 01-07-2016 og får fuldt gennemslag i år. 

Kaffesalget giver stadig et fint dækningsbidrag. Turneringer skal normalt bare løbe rundt, men 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2017/02/Springeren-2017-1.pdf
http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2017/02/Springeren-2017-1.pdf


 

 

salg af mad og drikke giver som regel et rimeligt overskud.  

Kassereren redegjorde detaljeret for diverse-kontoen. 

Omlægning af investeringsbeviser har givet en pænt beløb på indtægtssiden (konteret på drift), 

men til gengæld er kursværdien på klubbens værdipapirer nedskrevet med så stort et beløb, at 

det samlede driftsresultat ender med et underskud på 685 kr. Samlet set råder klubben dog 

over en bundsolid økonomi. 

 

Kontingentudgifterne består af kontingent til DSU og til Sydjysk Hovedkreds.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Bogføringen af udsving på investeringsbeviser blev diskuteret. Mogens havde også selv været 

i tvivl og indhentede derfor råd og vejledning hos en erfaren bankmand forud for 

regnskabsopstillingen. 

Sponsormuligheder samt annoncering på FaceBook blev også drøftet. 

 

Efter drøftelsen blev regnskabet énstemmigt godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat: 

Med det nuværende medlemstal kommer vi let til at samle os om de traditionelle aktiviteter. 

Karl nævnte en idé fra Ribe, hvor man på nogle klubaftner i løbet af sæsonen spiller med ”de 

forhåndenværende søm” – altså de andre medlemmer, der er mødt op f.eks. kl. 19.30. Et point- 

og lodtrækningssystem skaber så sammenhæng mellem resultaterne på disse aftner, og flittigt 

fremmøde honoreres dermed også i sidste ende. Bestyrelsen vil overveje sådanne fornyelser 

sideløbende med vore traditionelle aktiviteter. 

 

Indtil videre forventer vi ikke oprykning til Mesterrække 2 i holdturneringen, men i givet fald vil 

en oprykning i sig selv skabe forandring. 

 

Rekruttering er altid et tema, og FaceBook-siden skulle gerne fungere som redskab hertil. Hvis 

vi kan magte det, vil vi deltage i DSU´s medlemskampagne, der via FaceBook skal samle et 

antal voksne skakspillere til et 10-afteners skakundervisningstilbud. 

 

Vi håber endelig at kunne gennemføre mindst ét udendørs skaktilbud i forbindelse med 

byfester i den vestlige/sydvestlige del af vort interesseområde. 

 

Haderslev Kommune satser meget på skoleskak. Selv om der både er skaklærere og 

skakbørn, kommer der ikke automatisk nyt blod til klubben ad denne kanal. Klubben søger dog 

kontakt med skolerne i samarbejde med vores naboskakklub i Haderslev, og årets nyskabelse 

ser ud til at blive forsøg med kommunemesterskaber i skoleskak. 

 

Kresten supplerede med information om skoleskak i Agerskov (folkeskole og efterskole). 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Bestyrelsen fremlagde et forslag til revision af vedtægterne. Dels en konsekvensrettelse i 



 

 

forlængelse af Hovedkredsfusionen til Sydjysk Hovedkreds. Dels et forslag om indførelse af 

”lavt” kontingent til bestyrelsesmedlemmer, der hidtil har været fritaget for kontingent. Forslaget 

giver en indtægt på i alt p.t. 600 kr. pr. år og kompenserer budgetmæssigt nogenlunde for 

DSU´s kontingentforhøjelse pr. 01-07-2016. 

 

Forslaget blev énstemmigt godkendt. De reviderede vedtægter sammenskrives og 

offentliggøres på hjemmesiden.  

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Mogens fremlagde forslag til budget for 2017. Med godkendelsen af vedtægtsændringen blev 

en generel forhøjelse af medlemskontingentet ikke nødvendig. Kontingentsatserne er derfor 

fortsat (idet de er synkroniseret med DSUs aldersinddelinger og kategorier):  

 

 

- børn (0-14 år)  

- ungdom (15-20 år)  

- voksne (21-64 år)  

- seniorer/pensionister (65-?? år)  

- B-medlemmer (alle aldre, men inkluderer ikke medlemskab af DSU)  

- Bestyrelsesmedlemmer (alle aldre)  

 

200 kr. pr. år 

200 kr. pr. år 

700 kr. pr. år 

600 kr. pr. år 

200 kr. pr. år 

200 kr. pr. år 

 

Godkendt. 

 

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:  

Mogens K. Larsson og Ole Harbo blev genvalgt til bestyrelsen. 

Morten Jessen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant 

Gagik Sahakian blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Under eventuelt blev kort drøftet:  

Defekte ure?! Vi bruger efterhånden mest elektroniske ure, og de virker ved korrekt indstilling. 

Forsikring af materiel i klublokalet ved bygningsskader?! Ingen kunne besvare spørgsmålet.  

Da der ikke var mere at debattere, takkede dirigenten for god ro og orden – og formanden 

takkede dirigenten. Herefter var generalforsamlingen afsluttet. 

 

/Ref: Karl Posselt – 28-02-2017 
 
 

 
 


