
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 19-02-
2018. 
 
 
DELTAGERE:  
Finn Nielsen, Kresten Beck, Benny Christensen, Morten Jessen, Ole Harbo, Gagik Sahakian, 
Mogens K. Larsson, Martin Møller, Anatolii Pershuta og Karl Posselt.  
 
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Gagik Sahakian blev foreslået og valgt. 

Formanden dokumenterede generalforsamlingsindkaldelse og datoer: Opslag i klubben 

mandag den 18-12-2017, offentliggørelse på hjemmesiden den 03-01-2018 og udsendelse via 

mail til medlemmerne den 04-02-2018.  

Generalforsamlingen var dermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Formandens beretning er trykt i et generalforsamlingsnummer af medlemsbladet Springeren 

(2018:01), der var udleveret til deltagerne og offentliggjort på klubbens hjemmeside. Karl læste 

desuden beretningen op. 

 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Der var kun ganske få, mindre kommentarer til beretningen, der blev énstemmigt godkendt. 

 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

På grund af revisors sygdom var det revisorsuppleanten, Gagik Sahakian, der havde revideret 

regnskabet. 

 

Mogens gennemgik det reviderede, anmærkningsfri regnskab og gjorde specielt rede for 

”diverse-kontoen”, der altid er vanskelig at gennemskue for udenforstående.  

 

Deltagerafgift til Sydjysk Hovedkreds fra juleturneringen i 2016 (1040 kr.) nåede ikke at blive 

bogført i 2016 og er derfor registreret i 2017-regnskabet sammen med deltagerafgiften for 

samme turnering i 2017. Det giver en regnskabsmæssig skævhed i 2017 og et samlet 

underskud på 1217,22 kr. Samlet set råder klubben dog fortsat over en bundsolid økonomi. 

 

 

 

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


 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Efter besvarelse af et par spørgsmål blev regnskabet énstemmigt godkendt. 

 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat:  

Karl nævnte de sædvanlige aktiviteter på årsprogrammet som Høtteskak, juniorskak, praktisk 

hjælp til afvikling af kommunemesterskaber i skoleskak, juleturnering (SGP i Vojens).  

 

Desuden kigges på muligheder for kontakt til Lagoniskolens ungeunivers, tilbud om individuel 

træning af Oleksandr Pershuta og evt. gennemførelse af et udendørs skaktilbud i forbindelse 

med byfester i den vestlige/sydvestlige del af vort interesseområde. 

 

Med henvisning til medlemstallet og rekrutteringsproblematikken spurgte Gagik, om det ikke 

ville være en god idé at slå naboskakklubber sammen. 

Karl svarede, at al erfaring viser, at der i forbindelse med fusioner/nedlæggelse af klubber, går 

et vist antal medlemmer tabt. Derfor har bestyrelsen ikke planer i den retning. 

 

Under dette punkt blev desuden nævnt, at Bov 3, der har vundet holdturneringens A-række 1, 

afstår fra oprykningskamp mod Springeren 3. Dermed videregives muligheden til Gruppens nr. 

2 Vojens. Der var delte meninger om, hvorvidt Vojens Skakklub skal gå efter en oprykning til 

Mesterrække 2 i næste sæson. Indtil videre forventer vi ikke oprykning til Mesterrække 2, men 

hvis der kan samles et 8-mandshold, spiller vi oprykningskampen. Uanset resultatet vil det 

blive spillestyrke og medlemssituation i begyndelsen af næste sæson, der vil afgøre vores 

deltagelse i holdturneringen.  

 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, d.v.s.: 

 

 

- 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 



 

 

 

Forslag et blev 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:  

Karl Posselt blev genvalgt som formand. 

Benny Christensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

Palle Gejl Jørgensen blev genvalgt som revisor. 

 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Status for klubbens materiel (bræt, brikker og ure) blev drøftet. Morten har benyttet sig af et 

udsalg af elektroniske ure hos Dansk Skaksalg og ønsker at forære klubben urene – med 

opfordring til, at klubben selv anskaffer nye brikker og kasserer de ældste ”lakbrikker”, der i sin 

tid blev sponsoreret af Sparekassen. Der var enighed om, at lakbrikkerne ikke længere skal 

bruges - med én undtagelse: I fri luft – f.eks. Høtteskak – er det en fordel at bruge brikker uden 

filt. De tåler nemlig at blive våde lige som klubbens vinylskakbrætter. 

 

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

takkede dirigenten for myndig ledelse af mødet. Herefter var generalforsamlingen afsluttet. 

 

/Ref: Karl Posselt – 20-02-2018 
 
 

 
 


