
Referat af den ekstraordinære Generalforsamling 16.5.2015 

      Mødested: Vejen Idrætscenter, Sportellet. 

  

Deltagere: 

 Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK) 

 Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær uden afbud 

 Gråsten Skakklub.- Erik Asmund (EA) 

 Haderslev Skakklub.- Kai Bjørnskov (KB) Gert Jöhnk (GJ) 

 Hejls Skakklub -fravær uden Afbud  

 Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen(VL) 

 Ribe Skakklub.- Hermann S. Petersen 

          Skakklubben Alssund. – Niels Skovvart (NS) 

          Tønder Skakklub- Se FU 

 Vamdrup Skakklub.- Hans Christian Baagøe (HCB) 

 Vejen Skakforening – Se FU 

 Vojens Skakklub.- Se FU 

 

  

 

FU: Karl Posselt, Vojens (KP) 

 Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

 Peder Pharsen, Ribe (PP) fravær med afbud 

 Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

 Jens Carl Pedersen, Tønder (JCP) 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

2. Forslag om fusion af DSU´s 4. og 5. Hovedkredse 

3. Evt. 
 



1. Valg af Dirigent. 

FU foreslog Vagn Lauritzen (VL) som dirigent, der tog imod valget. 

Vagn takkede for valget og kunne konstatere at alle frister var overholdt hvorfor 

den ekstraordinære Generalforsamling kunne gå i gang. 

2. Forslag om fusion af DSU´s 4. og 5. Hovedkredse. 

KP: Alt materiale er blevet udsendt, efterhånden som det er blevet lavet, så 

sagen er blevet belyst nok.  

 

Herefter gav Karl Posselt historikken fra vores ordinære Generalforsamling og 

frem til nu.  

 

KP: Tidsplanen har været stram, men vi nåede det. Nu er det så op til DSU at 

komme videre, vi har været modelskabende. 

 

KB: Kramer har sagt at jeg skulle have lovet at vi ville bibeholde to oprykninger, 

det er ikke korrekt.,. 

 

SEK: Du er blevet stillet spørgsmålet. 

KB: Jeg har jo ikke magt over DSU. 

SEK: Det er ikke en særlig gunstig aftale i har lavet med DSU. 

KP: Jean Mikkelsen (formand 5.HK)og jeg har prøvet, men DSU er endog meget 

konservativt, så små ændringer kan der nok komme, men ikke antal 

oprykninger. 

SEK: Det er ikke sportsligt korrekt, så DSU skulle tage at ændre det. Det 

bekymrer ikke Bov, men den er værre for elevatorholdene i Ribe og Tønder. 

KP: Det vigtigste nu er fusionen. 

HP: Er aftalen så bindende at den ikke kan ændres? 

KP: Vi kan ikke betinge os fordelagtige vilkår. 

VL: Hvis man vil ændre turneringsformen så skal der en strukturændring til, jeg 

mener at kval-turneringer er vejen. 

JCP: I § 7 står der ”Generalforsamlingen” uden kontekst og § 11 Stk.3 er ikke 

gangbar. 

GJ: Bestyrelsen skal ikke hæfte.  

JCP: Jeg kan se at der er direkte valg, så jeg håber på en gentlemanaftale, så vi 

har indflydelse i hvert fald det første år. Jeg har besluttet mig for ikke at stille 

op, og vil ikke stemme. 

EA: Hvis der ikke er direkte valg så ville der jo komme dobbelt bemanding. 

JCP: De får tre og vi to ville være ideen, og jeg kan ikke stemme på folk jeg 

ikke kender 



EA: Så skal posterne valideres, det synes jeg er farligt. 

KB: jeg har aldrig synes at det var en god ide med direkte valg til formand, man 

skal altid finde de bedste.. 

GJ: Det bør fremgå at den konstituerer sig, det andet ville give problemer, der 

er jo ingen aftalefrihed. 

VJ: Det bliver så et punkt på dagsordenen (til den stiftende GF, red.) 

JCP: Det kan blive noget værre rod. 

Her blev der stemt om konstituering; den blev enstemmigt vedtaget. 

VL: Med hensyn til § 11.3 vælger vi den af Karl Posselt nævnte. (Noget Karl 

havde sakset fra anden bestyrelse) (” Foreningen hæfter for sine forpligtelser 

med sin formue. Hverken medlemmer eller bestyrelse kan pålægges personlig 

hæftelse herudover.”) 

HP: § 9 er noget sludder. 

KB: Der har været et eksempel med en pædofil, der blev ekskluderet efter 

dommen. 

HP: Så bør den konkretiseres. 

VL: Bestyrelsen vil altid til ansvar, så den er god nok, selvom den ikke vil blive 

brugt ret meget. 

KP: Den giver sjældent konflikter. 

HP: Hvem bedømmer så upassende adfærd? 

KP: Det er bestyrelsen. 

EA: Som det er, er der så ankemuligheder? 

VL: Ja, næste Generalforsamling. 

GJ: Med hensyn til § 6.13 får vi vel problemer, så mange FIDE Arbiters har vi 

heller ikke. 

VL: Vi har da i hvert fald 3 i den nye Hovedkreds 

GJ: § 6.15, Hvor mange hold kan vi sende til pokalfinalen i den nye 

Hovedkreds? 

KP: Det er noget der er overset i kampens hede, men er noget der skal kigges 

på. 

SEK: De har ikke været mange til Pokalskak senest. 

GJ: Ting kan ændre sig, så det skal afklares. 

SEK: Hvad med æresmedlemmer? 

JCP: Vi skal have 5.HK´s kultur, der har de kun æresmedlemmer på klubniveau. 



KP: Det er stadig vigtigere at få samlet Hovedkredsene. 

KCB: Jeg mener at vi skal bevare 4.HK´s hidtidige ordning for æresmedlemmer, 

men for fremtiden lade eventuelle æresmedlemmer være på klubniveau. 

JCP: Vi ordner det på klubniveau; det skal være ens for alle. 

KCB: Vi skal ikke vælge nye, men følge dem vi har til dørs. 

JCP: De kender ikke til girokort i 5.HK. Ordningen koster 125,- om året, for 

meget få medlemmer. 

VL: Har vi fået det hele vendt? 

JCP: Den overskydende kapital fordeles efter medlemstal pr. 1/1-2015. 

Nedgangen i medlemstal i de to Hovedkredse er ens. 

JCP: Vi får så en oprydningsopgave; der skal laves regnskab, det skal revideres 

og så skal vi have en ekstraordinær Generalforsamling lukket regulært engang i 

efteråret. 

KP: Den kan vel rundkastes på mail. 

VL: er der stemning for det? 

Og det var der! 

HP: Er det så slut for FU? 

EA: Det er skæringsdato i dag. 

VL: Så er der eventuelt. 

JCP: Jeg har rundkastet 5.hk´s regnskab, der er ikke som vi plejer at lave det. 

VL. Takker for god ro og orden. 


