
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub fredag den 5. december 
2018, kl. 19-21.30 hos Mogens. 
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 

 
1. Siden sidst. 

- Skakmateriel fra Bov 
 

Referat:  
- Klubben har arvet 8 elektroniske skakure fra den nedlagte skakklub i Bov. Desuden 8 
  brætnummerskilte og 16 underlag til noteringslister. Tak for det! 
- Medlemmer fra Vojens er flittige deltagere i SGP-turneringerne i Hovedkredsen. 
 

2. Vojens Juleturnering 2018 – SGP-5, den 28.12.2018. 
- 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 
foreligger et regneark fra tidligere år, som afhængigt af deltagerantal kan være vejledende 
som grundlag for et turneringsbudget. 
Der blev aftalt følgende opgavefordeling: 
- Lokaleaftaler: Karl 
- Bemanding af køkken: Vibse Møller og Ole. Ole giver besked, hvis han af familiemæssige  
  grunde ikke kan være med. 
- 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 (vi har ca. 34 sæt bræt/brikker og 24 elektroniske ure):  
  Karl 
- Pokaler/præmier til skoleskakgruppen: Mogens 
 

3. Økonomisk status. 
- herunder medlemsstatus 
 

Referat: Orientering fra Mogens taget til efterretning. Vi er p.t. 16 DSU-medlemmer.  
 
4. Skole-/ungdomsskak 

- Juniorer i klubben 
- Kommunemesterskaber i Haderslev 
 

Referat:  
- Der er p.t. 6-7 børn i juniorafdelingen, der kollektivt er medlemmer af Dansk Skole Skak. 
- Der har i oktober november været afholdt Haderslev kommunemesterskaber i skoleskak med  



 

 

  i alt ca. 220 deltagere fra 3.-4.-5.-6. klasse. Ca. 40 gruppevindere har efterfølgende været til  
  finalestævne, hvor vinderen i hver årgang kvalificerede sig til DM i skoleskak. Fra Vojens  
  Skakklubs ”distrikt” deltog kun Fællesskolen Nustrup-Sommersted, mens Lagoniskolen  
  desværre ikke prioriterer skoleskak i dette skoleår. 
- Karl undersøger mulighederne for at gøre Vojens Skakklub synlig med et tilbud til skolerne på  
  hjemmesiden https://skolenivirkeligheden.dk/haderslev  
 

5. Klubliv 
- Evaluering af Høtteskak, status vedr. turnering, holdturnering, friaftner m.v. 
- forårssæsonen 2019 
 

Referat: I år ser det ud til, at Høtteskakken har givet et par nye medlemmer. Fremmødet på  
klubaftner er stabilt, og det går godt med at stille et 8-mandshold i Mesterrække 2 i  
Holdturneringen. Styrkeforskellene har været store i alle-mod-alle klubturneringen i efteråret,  
men der har været adskillige overraskende resultater undervejs. 
Klubturneringen for foråret 2019 blev drøftet. Når deltagerantallet er kendt, tages endelig  
stilling til turneringsform. Det er sandsynligt, at det bliver én gruppe med 7 runder afviklet som  
Schweizer. Vi skal prøve at få et par juniorer med i klubturneringen ved at tilbyde nedsat  
Betænkningstid, så det ikke bliver for sent for de unge spillere. 
 

6. Synlighed 
- Hjemme- og Facebookside 
- Lokalpressen 
 

Referat: Udover Høtteskak som propaganda hvert år i uge 34 prøver klubben løbende at gøre 
sig synlig for omverdenen (ikke kun for nuværende medlemmer) via hjemmeside, 
Facebookside og pressemeddelelser til lokalpressen. Det er svært at dokumentere, at det 
lykkes, men i denne sæson har 2 af de nye juniorer faktisk brugt den elektroniske 
indmeldelsesblanket på hjemmesiden.  
 

7. Juleafslutning den 17.12.2018 
- program for juniorer 
- program for seniorer 
 

Referat: Medlemmerne medbringer en lille julepakke, og vi spiller lynturnering om retten til at  
vælge først, osv. Afslutning med henholdsvis æbleskiver og sodavand eller æbleskiver og gløgg. 
Der udsendes mailinvitation. 
 

8. Generalforsamling 2019 
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 ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 
 

Referat: Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30. Karl laver 
indkaldelse som opslag til klublokalet snarest. Mogens og Ole er villige til genvalg. 
 

9. DSU og Sydjysk Hovedkreds. 
 
Referat: Karl orienterede om arbejdet i DSU´s Hovedbestyrelse. 

https://skolenivirkeligheden.dk/haderslev


 

 

I Sydjysk Hovedkreds´ bestyrelse arbejdes der bl.a. med forslag om ny holdturneringsstruktur, 
markering af genforeningsjubilæet i 2020 med et grænseoverskridende skakarrangement og 
pokalturneringsstævne (4-mandshold) afviklet i riddersalen på Sønderskov Slot. Desuden har 
Hovedkredsen planer om en éndags skaklejr med særligt henblik på træning af nye 
medlemmer i klubberne. 
 

10. Eventuelt. 
 
Referat: Intet til dette punkt. 

/ref.: Karl Posselt 


