
Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub mandag den 31. juli 2017 
kl. 19.30-21 hos Karl. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 

Forslag til dagsorden: 
 
1. Siden sidst. 

- Dansk Skak Union 
- Sydjysk Hovedkreds  
- Datoer for Syd Grand Prix 2017-18 (se http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2017)    
-  
 
Referat:  
Dansk Skak Union. Mads Andersen genvandt DM 2017, der blev afviklet i Rebild. For de 2 næste år er 
det aftalt, at skakbegivenhederne i Påsken finder sted i Svendborg. Som led i udmøntningen af en ny 
informationspolitik har Dansk Skak Union bl.a. oprettet en FaceBook-side, der er målrettet 
ungdomsskak. De seneste års Danmarksmestre i holdskak fra Philidor har overraskende trukket sig fra 
den kommende holdturnering. Det giver plads til Hillerød i XtraCon Skakligaen, hvortil også Bov er rykket 
op igen i år.  
 
Sydjysk Hovedkreds. Holdturneringsleder Christian Dahl og Kasserer Bjarne Rasmussen ønskede at 
udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen i marts. Desuden ønskede Preben Sørensen at stoppe 
som SGP-koordinator uden for bestyrelsen. I stedet blev Vagn Lauritzen (Løgumkloster) og Lars Wisler 
(Grindsted) valgt ind. Ved konstitueringen blev Vagn ny Holdturneringsleder og tovholder for SGP, mens 
Lars Wisler er blevet Ungdomskoordinator og Claus Marcussen kasserer. Søren Krabbenhøft fortsætter 
som sekretær og Karl Posselt som formand for Hovedkredsen.  
 
På generalforsamlingen blev der besluttet en række ændringer til Holdturneringsreglementet. Bl.a. 
ændret betænkningstid, hvor Holdturneringen nu bliver med de samme regler som vores egen 
klubturnering har brugt på det seneste. Altså 90 minutter med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, 
startende fra træk 1. pr. spiller til hele partiet. 
 
Bestyrelsen arbejder p.t. bl.a. med forslag til ny struktur for Pokalturneringen (4-mandshold) – i håb om 
at opnå større deltagelse. 
 
XtraCon Chess Open er i juli afviklet i Helsingør med flere end 400 deltagere (heriblandt masser af 
titelholdere), fin livedækning og en IM-norm til 14-årige Filip Boe Olsen. 
 
Vojens Skakklubs eget medlem, Martin Møller, har deltaget i skaklejren på Tjele og holder formen ved 
lige i andre turneringssammenhænge i løbet af sommeren. 

2. Økonomistatus. 
- Regnskabsrapport (Mogens) 
-  
 
Referat:  
Mogens orienterede om status. Den uden sammenligning største løbende udgiftspost er 
kvartalskontingentet på knap 2000 kr. til DSU og Sydjysk Hovedkreds. 
Klubkontingentet opkræves som årskontingent, og medlemmerne får opkrævningen med 30. september 
som sidste betalingsfrist. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

3. Høtteskak (26-08-2016). 
- Sponsor (præmiegavekort) og placering   

http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2017


- Annoncering på Høttehjemmeside (se http://hoette.dk/program/ under lørdag og Aktiviteter i 
Rådhuscentret) og i Ugeavisen MidtSyd (2017-annonce er vedhæftet dagsordenen),  
  pressemeddelelse  
- Borde/stole/trailer Bræt, brikker, ure (låne store skakbrikker fra Løgumkloster)  
-”Roll-up”  
- Overdækning i tilfælde af regnvejr  
- Øl/vand  
- Kontakt til medlemmerne, der skal møde op  
- Turneringsform 
- 
 
Referat:  
Høtteskak afvikles som tidligere år med Stine & Holmberg som sponsor – bidrager med ”fortov” og 4 
gavekort á 100 kr. Diverse aftaler, annoncering, lån af borde/stole, store skakbrikker til blikfang, 
pavilloner osv. er på plads. 
Ole stiller med trailer ved VojensHallernes bagindgang Høttelørdag kl. 8.15 sammen med Karl. 
Mogens sørger for et lille lager af øl og vand (12+12) til arrangementet. 
Karl sørger for roll-up og skakmateriel fra skabene i klublokalet. 
 
Høtteskak er nævnt og illustreret med fotos både i det trykte Høtteprogramhæfte og på www.hoette.dk . 
 
Vi håber som sædvanlig på tørvejr. I modsat fald kunne det være fint, hvis vi kunne låne os frem til et 
stabilt, mindre telt til arrangementet. 

 
4. Sæsonstart og aktiviteter 2017-18. 

- Rekruttering - Særlige initiativer i forbindelse med sæsonstart?!   
- Juniorskak 
- Skakkursus for voksne?  
- Klubturnering, holdturnering, instruktion..., præmier, vandrepokal  
- Inspiration, hvis der er behov for fornyelse – Ribe-modellen?! 
 
Referat:  
Rekruttering. Vi gør fortrinsvis det sædvanlige – d.v.s. annonce i Ugeavisen MidtSyd samt mails til 
skakspillere, som p.t. ikke er medlemmer i klubben. FaceBook kan også bruges som middel til 
synliggørelse af klubbens tilbud.  
Det er næppe realistisk at forvente mange deltagere på et starthold for voksne, og det vil kræve 
betydelige instruktørkræfter. Når nye interessenter besøger klubben, vil vi i stedet spørge til 
forventninger og lave en individuel plan for modtagelse, så vi undgår, at et potentielt medlem ”smutter 
igen” efter få gange. 
Sociale aktiviteter som supplement til skakspillet kan bidrage til klublivet, hvis der er tilslutning.  
 
Aktiviteter. Vi bygger videre på den interesse for taktikopgaver m.v., der har været tydelig i sidste sæson. 
Dygtiggørelse for interesserede medlemmer kan struktureres og lægges i tidsmæssigt faste rammer. 
Klubturneringsstrukturen fortsætter, men vi kan eksperimentere med mere spontane aktiviteter på 
”friaftner”. 

5. Medlemsbladet Springeren. 
 
Referat:  
Karl er færdig med redaktionen af et 20 siders sæsonstartnummer af Springeren. 
Mogens trykker 30 eksemplarer, hvorefter Karl fordeler til medlemmerne. Indholdet lægges også på 
hjemmesiden som pdf. 

6. Vojens Juleturnering / SGP 28. december 2017 
- Booking af spillested  
- Udkast til invitation – 2016-invitationen: http://www.vojensskakklub.dk/wp-
content/uploads/2016/11/SGP-4-invitation-2016.pdf 
 

http://hoette.dk/program/
http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2016/11/SGP-4-invitation-2016.pdf
http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2016/11/SGP-4-invitation-2016.pdf


Referat:  
Der er booket lokaler på Lagoniskolen (Unionvej). Ole og Mogens er klar til at hjælpe. Det samme er 
Vibse Møller (køkken). 
Turneringsinvitationen gøres klar, lægges på http://sydjysk-hk.dk/ og udsendes til klubberne i løbet af 
efteråret. 

7. Eventuelt. 
-   
 
Referat:  
- 3F har meldt fra som sponsor for Vojens Skakklub. Annoncer fjernes derfor fra klubblad og 
hjemmeside. 
 
- Siden januar 2017 har Vojens Skakklub haft en FaceBook-side. Det er ikke så meget en side for 
medlemmer, men mere en side, der skal tiltrække nye medlemmer fra de generationer, der er aktive på 
de sociale medier. Karl har forsøgt med mange slags ”opslag” på siden, men har endnu ikke knækket 
koden for, hvilke slags opslag, der bliver læst og delt flittigst. 

/Ref. Karl Posselt – 07-08-2017. 

http://sydjysk-hk.dk/

