
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub mandag den 17. august 2020, kl. 19-
21.15 hos Mogens.  
 
DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt 
 
1. Siden sidst. 

- Dansk Skak Union 
- Sydjysk Hovedkreds (Generalforsamling - http://sydjysk-hk.dk/2020/08/07/invitation-til-inspiration-og-
generalforsamling-2020-i-sydjysk-hovedkreds-2/)  
-  
 

Referat:  
Coronavirus førte til en brat nedlukning af landet den 11. marts. Således måtte også 
skakklubben afbryde sæsonen, og klublokalet i Danmarksgade 8 har været utilgængeligt indtil 
afslutningen af skolernes sommerferie. 
 
DSU har indgået en sponsoraftale med Jøker Holding (Esbjerg), der skal bruges til en satsning 
på landsholdet. Allan Erik Schmidt Andersen er trådt ind i FU, efter at Aage Dalstrup er stoppet. 
DM i Påsken blev aflyst, men gennemføres i år i stedet i efterårsferien (uge 42). 
Pokalturneringens finalestævne er aflyst i 2020. DSU arbejder på en fornyelse af hjemmesiden 
www.skak.dk. Næste HB-møde finder sted den 30. august. 
 
Sydjysk Hovedkreds har inviteret Hans Endrup Jacobsen til i forbindelse med 
generalforsamlingen i Vejen den 5. september at inspirere under overskriften: ”Hvad skal der 
til, når en skakklub skal trives og udvikle sig? Visioner og praksis”. 
 
Online-skak. Nogle klubber og medlemmer har i mangel af muligheden for nærskak kastet sig 
over online-skak. For at undgå snyd spilles mest lyn- eller hurtigskak på nettet, men uanset de 
etiske og tekniske udfordringer rummer online-skak sandsynligvis også muligheder for at 
rekruttere nye nærskakspillere og altså også nye medlemmer til klubberne.  
Karl erkender sin manglende interesse i skak på nettet, men måske er der andre i klubben, der 
kan bringes i spil til at organisere online-skak som supplement til de almindelige klubaftner. 
 
Tankesport.  Haderslev Skakklub er gået i samarbejde med skat- og bridgeklubber om et 
propagandaarrangement for de 3 tankesportsgrene i Haderslev i uge 2020:34.  
 
 

2. Status. 
- Økonomi og medlemmer 
 

Referat:  
Coronalukningen vil kunne mærkes på 2020-regnskabet. Der er faste udgifter, som ikke kan 
reduceres, mens indtægterne fra kaffesalget uundgåeligt vil mindskes. Kan vi fastholde (eller 
øge) det nuværende medlemstal hænger økonomien dog nogenlunde sammen, og klubben har 
stadig en opsparing at tære på. Værst er de voldsomt stigende faste udgifter ved at have en i 
praksis helt uundværlig bankkonto. Foreningskonti er ikke attraktive for pengeinstitutterne, så 
et bankskifte løser ikke dette problem. 
 
Efter ændringer i Folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre alle godkendte 
folkeoplysende foreningers årsregnskab. Vojens Skakklub skal derfor hvert år udfylde og 
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indsende en formular, selv om vi p.t. ikke modtager direkte tilskud – bortset fra gratis adgang 
til lokaler.  

 
 
3. Sæsonplanlægning og kalender. 

- Høtteskak aflyst 2020 
- Rekruttering 
- Presse, synlighed 
- Sæsonstart mandag den 24. august 
- Hovedkredsens forslag til kalender (vedhæftet dagsordenen) 
- Klubturnering, efterår 2020 
- Holdturnering (Invitation er vedhæftet dagsordenen) 
- SGP-datoer (http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2020) 
- Andre aktiviteter (venskabskamp Haderslev-Vojens mod Springeren, foredrag, teoriundervisning) 
 

Referat:  
Høtteskak. Det normale Høtteprogram er aflyst i år pga. Corona. Det er byfesten, der trækker 
mange mennesker til Rådhuscentret – og dermed til fortovsskak – Høttelørdag. Da det i år ikke 
er i overensstemmelse med Coronaretningslinjerne at samles i stort tal, tjener det ikke noget 
formål at gennemføre Høtteskak-arrangementet, selv om det er en mangeårig tradition. 
 
Rekruttering. I forlængelse af aflysningen af Høtteskak besluttede bestyrelsen at spare 
sæsonstartannoncen i Ugeavisen MidtSyd. I stedet laves opslag på diverse FaceBook-sider i 
den tidligere Vojens kommune. Desuden information på klubbens hjemmeside, FaceBookside, 
til lokalpressen samt plakat på Vojens Bibliotek. 
 
Sæsonstart. Første klubaften bliver mandag den 24. august. Medlemmerne informeres direkte 
via mail. 
 
Hovedkredsens kalender. Sydjysk Hovedkreds har lavet et forslag til kalender, hvor de fælles 
arrangementer – holdturnering, SGP og Pokalturnering – er plottet ind. For Pokalturneringens 
vedkommende skal der findes en ny dato for at undgå sammenfald med DanPumps-
weekendturneringen i Kolding. Det vil blive besluttet på Hovedkredsens generalforsamling. 
 
Klubturneringen i efteråret 2020 tilrettelægges, når vi kender deltagerantallet. Den forventes 
afviklet som én Schweizergruppe over 7 runder. 
 
Holdturneringen. Fristen for tilmelding af hold er den 6. september. Bestyrelsen regner med at 
tilmelde mindst 2 4-mandshold. Måske 3, hvis der melder sig tilstrækkeligt mange medlemmer 
til at deltage.  
Det blev besluttet at kontakte Vamdrup Skakklub for at drøfte mulighederne for et 
holdsamarbejde med henblik på at sikre et ekstra hold i turneringen. 
Bestyrelsen besluttede ligeledes, at vi er klar til at takke ja, hvis vi igen i år får tilbudt en plads i 
Mesterrække 2 (8-mandshold) – trods sidste års nedrykning. 
 
SydGrandPrix. 4. afdeling af SGP-serien bliver igen i år henlagt til Vojens. Det bliver mandag 
den 28. december 2020.  
 
Andre aktiviteter i efteråret 2020. Skakklubben Springeren har inviteret Haderslev og Vojens 
Skakklub til at stille med et fælleshold i en venskabskamp. Mulige datoer er mandag den 5. 
oktober eller 30. november. Vi vil desuden prøve at indlægge teoriaftner med Per Hansen og 
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Ejvind Ambøg, hvis der bliver plads i kalenderen. 
 
Kalender. Karl laver en efterårskalender, efterhånden som datoerne falder på plads. 

 
 

4. Skole-/ungdomsskak. 
- Juniorer i klubben 
- Kommunemesterskaber i Haderslev – aflyst i 2020 
 

Referat:  
Det vil være fint, hvis vi kan fastholde det nuværende antal børn i klubben. Der er et betydeligt 
arbejde forbundet med skakundervisningen. Selv om det på kort sigt ikke direkte kan aflæses i 
blivende tilgang, betragter vi det som en nødvendig, langsigtet rekrutteringsindsats. 
 
Hovedkredsen har indkøbt 1 eksemplar af et nyt undervisninghæfte på dansk (Jacob Aagaard: 
Lær skak) til alle hovedkredsens klubber. 
 
Selv om Haderslev Kommune har måttet aflyse kommunemesterskaberne i 2020, er der 
allerede aftalt et planlægningsmøde for genoptagelse af arrangementet i 2021. 
 

5. Medlemsbladet Springeren. 
- Ideer til fornyelse 
 

Referat: 
Karl når ikke at få lavet et nyt nummer af medlemsbladet til sæsonstarten i år. 
Efterhånden er det kun få skakklubber, der udgiver et medlemsblad på tryk, og bestyrelsen 
drøftede mindre krævende modeller for medlemsinformation. Vojens Skakklub driver både en 
FaceBook-side og en hjemmeside med meget indhold og hyppige opdateringer, og et trykt blad 
kan ikke længere konkurrere med den elektroniske information ift. aktualitet. 
Det blev besluttet at finde en mere overkommelig form, så medlemsinformation kan printes 
”on demand” ud fra et elektronisk forlæg. Det er rart at kunne producere noget til udlevering 
til nye (potentielle) medlemmer eller til medlemmer, der ikke bruger nettet regelmæssigt. 
 

6. Eventuelt. 
 
Referat: 
Ole har udsendt invitation til ”åben have” den 22. august i anledning af sin 60 års fødselsdag. 
Der er ingen tilmelding, så vi ved ikke, hvor mange skakspillere, der møder op. Karl tager et par 
skakspil med til Maugstrup.  
På bestyrelsesmødet fik Ole overrakt en fødselsdagsgave fra klubben.  
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag den 27. oktober 2020.  

 
/Ref.: Karl Posselt  

 
 


