
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub fredag den 11. december 2017 i 
Danmarksgade 8. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
 
1. Siden sidst. 

-  

 
Referat: Vi nyder god synlighed i lokalpressen, og Høtteskak forløb tilfredsstillende. Initiativerne giver dog 
desværre ikke den stigning i medlemstallet, vi har håbet på. 
 
Oleksandr Pershuta klarede sig fint i skoleskakgruppen i Fredericia SGP. 
Martin Møller er lige blevet nr. 3 i ældste gruppe (A-gruppen, 17-20 år) ved DM i skoleskak 2017. 
I forlængelse af Martins gode resultat har JydskeVestkysten lige lavet et portræt af ham i avisens Tønderudgave. 
 

2. Vojens Juleturnering 2017 – SGP-4, den 28.12.201. 
Invitation/tilmeldinger 
lokaler 
frivillige hjælpere og opgavefordeling 
indkøb 
køkkenpriser 
bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
økonomi 
præmier 

 
Referat: Der er lavet aftaler med frivillige, invitation er distribueret og lokalerne bestilt. 
Der blev aftalt følgende opgavefordeling: 
- Lokaleaftaler: Karl 
- Bemanding af køkken: Vibse Møller og Ole.  
- Indkøb og prissætning: Vibse Møller og Mogens 
-Turneringsledelse: Morten, Mogens og Karl 
- Vekselpenge, kontante præmier: Mogens 
- Skakmateriel, roll-up, pc og printer: Karl 
- Lån af skakmateriel fra andre klubber: Karl 
- Pokaler/præmier til skoleskak: Mogens 
 
Vi mødes på Lagoniskolen den 28. december kl. 8.00. 
 
20 deltagere er foreløbig tilmeldt. I de hidtidige stævner i år har deltagerantallet været 34 (Springeren), 37 
(Haderslev), 52 (Fredericia). 
 
 

3. Økonomisk status. 
 

Referat: Mogens orienterede og uddelte oversigter. Alt i alt er der nogenlunde balance på årsregnskabet.  
Vi har en udfordring, idet Sydbank - p.g.a. nye hvidvaskregler – kræver, at CVR-registrerede foreninger skal have 
en LEI-kode, hvis man ejer/handler med værdipapirer. Vojens Skakklub har i mange år haft en mindre kapital 
stående på en aktionærkonto, men bestyrelsen vurderer, at afkastet fra denne kapitalanbringelse ikke kan betale 
oprettelse og drift af en LEI-kode. Derfor er vi nødt til at realisere aktiekapitalen.  Mogens sørger for at aftale dette 
med banken inden årets udgang. 
 

4. Skole-/ungdomsskak 
 

Referat: Vi har p.t. 7 børn i skoleskakafdelingen. Fremmødet er varierende og det samme gælder 
koncentrationsevnen. Det er derfor ikke helt let at sikre alle et passende udbytte af undervisningen. 
Oleksandr gør gode fremskridt i spillestyrke. Martin Stie spiller nu sammen med klubbens voksne medlemmer. 
 

5. Klubliv 
- status vedr. turnering, holdturnering, handicapturnering, friaftner 
- forårssæsonen 2018 

 



 

 

Referat: Drøftet.  
 
Kan vi forbedre klublivet og få flere medlemmer ved hjælp af sociale arrangementer, foredrag og simultan med en 
stærk spiller, en udflugt?  
 
Klubturneringsstrukturen: Michael Nielsen flytter løbet af januar, og vi må se, hvor mange klubturneringsdeltagere, 
vi kan mønstre til forårsklubturneringen. Bliver vi færre, kan det blive svært at opretholde 2 grupper. 
 
Karl kigger på kalenderen for foråret 2018. 
 

6. Juleafslutning den 18.12.2017 
- program for juniorer 
- program for seniorer 

 
Referat: Same procedure as last year! Karl udsender en mail, så alle husker en pakke til juleafslutningen. 
 

7. Generalforsamling 2018 
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 lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor 
 
Referat: Der indkaldes til Generalforsamling mandag den 19. februar 2018 kl. 19.30. På valg er Karl (formand), 
Benny (bestyrelsessuppleant) og Palle (revisor). Karl tjekker, om alle modtager genvalg. 
 

8. DSU og Sydjysk Hovedkreds. 
 

Referat: Mundtlig orientering fra Karl blev taget til efterretning. 
 

9. Eventuelt 
 

Referat: Ole foreslog, at vi er opmærksomme på mulighederne for at skaffe turneringssponsorer. 
 

/Ref.: Karl Posselt – 14-12-2017 
 

 
  


