
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub onsdag den 28. oktober 2020, kl. 19-20.45 
i Danmarksgade 6-8 (1. sal i forhuset).  
 
DELTAGERE:   Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt. 
 
1. Siden sidst. 

 
Referat: Fortovsskak i forbindelse med Vojens Høtte, som i utallige år har været startskud til 
skaksæsonen, kunne ikke gennemføres i år. Det var ærgerligt, men det er en positiv 
overraskelse, at vi har fået flere nye medlemmer end vanligt. Det samme gælder 
børneafdelingen i Vojens Skakskole, hvor der nok har været enkelte, der er holdt op, men flere 
nye, der er begyndt at gå til skak. Sæsonstarten har således været god, selv om vi valgte at 
spare den sædvanlige annonce i Ugeavisen og kun annoncerede via Facebook. 
 

2. Nye retningslinjer og anbefalinger vedr. Corona 
- konsekvenser (Vojens Skakklub, Sydjysk Hovedkreds og Dansk Skak Union) 
 

Referat: Både Dansk Skak Union og Sydjysk Hovedkreds har udmeldt retningslinjer, der 
supplerer regeringens påbud og anbefalinger. Vi håber, de seneste restriktioner får smittetallet 
til at falde. Hvis ikke, må vi frygte, at restriktionerne (forsamlingsbegrænsningerne på 10) vil 
blive forlænget året ud.  
 
For holdturneringens vedkommende er 1. og 2. runde for 8-mandshold aflyst/udsat og vil så 
skulle søges gennemført senere på sæsonen. Indtil videre bliver første holdkamp for M2-
holdet tirsdag den 8. december i Jerne. 
Mht. 4-mandsholdet (Vojens 2) vil kampe kunne gennemføres, hvis klublokalet forbeholdes 
holdspillerne. Andre medlemmer må så holde sig hjemme på disse spilledage. Første kamp 
bliver hjemme imod Springeren 3 den 9. november. 
Hovedkredsen har som forsigtighedsprincip meldt ud: ”Hvis blot ét af holdene i en match ikke 
er trygge ved at skulle spille, aftales en aflysning/udsættelse, og HK-turneringslederen 
orienteres straks.” 
Hvis forsamlingsbegrænsningen på max. 10 voksne ikke lempes efter den 22. november, 
kommer hele holdturneringssæsonen i overhængende fare for aflysning. 
 
Mht. SydGrandPrix er de 2 første hurtigskakstævner aflyst pga. Corona, og de næste hænger i 
en tynd tråd. 
 
For klubaftnernes vedkommende (i Vojens Skakklub) forsøger vi at holde dem i gang med de 
begrænsninger, der følger af retningslinjerne. For juniorafdelingens vedkommende er der 
ingen problemer med antallet, så længe det drejer sig om unge under 21 år. 
For øvrige medlemmer og aktiviteter kan der opstå udfordringer de aftner, hvor vi er 
fuldtallige – typisk når der er klubturneringsrunde. I så fald kan det blive nødvendigt at flytte 
enkelte ud af klublokalet og i øvrigt opfordre nogle til at blive hjemme, når de ikke skal spille 
turnering. Det gælder også, når der er holdkamp på hjemmebane. 
På friaftner kan vi nok få antallet til at passe gennem frivillige aftaler om fremmøde eller ej. 
I øvrigt skal der bruges sprit og mundbind, lige der skal holdes passende afstand. 
Lige som for holdturneringens vedkommende skal ingen tvinges til at spille, hvis de er utrygge. 
Altså ret til at melde afbud uden anden grund end utryghed, så man kan tage ansvar for egen 

http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2020/10/HK-Corona-udmelding-oktober-2020.pdf


 

 

helse. 
 

3. Vojens Juleturnering 2020 – SGP-4, den 28.12.2020. 
- Invitation/tilmeldinger (begrænsning af deltagerantal?) 
- lokaler (er bestilt) 
- frivillige hjælpere og opgavefordeling 
- indkøb 
- køkkenpriser 
- bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
- økonomi 
- præmier 

 
Referat: Juleturneringen kan ikke gennemføres, medmindre der bliver lukket op for, at der må 
være mindst 50 deltagere. Lokaler er reserveret, men indtil der foreligger en afklaring af, om 
forsamlingsbegrænsningerne lempes efter den 22. november, går vi ikke videre med 
planlægning af turneringen. Vi ser i øjnene, at turneringen sandsynligvis må aflyses i år. En 
aflysning vil få økonomiske konsekvenser, idet vi plejer at have et mindre overskud på 
turneringen. 
 

4. Økonomisk status. 
- herunder medlemsstatus 
 

Referat: Mogens´ orientering blev taget til efterretning. Vores medlemstal er højere end i 
mange år: 19 DSU-medlemmer og en halv snes medlemmer i skoleskakafdelingen. 
De faste udgifter for at have en bankkonto er steget voldsomt, men grundlæggende har 
klubben en sund økonomi i nogenlunde balance. 
 

5. Skole-/ungdomsskak 
- Juniorer i klubben 
 

Referat: Der er nu så mange børn i klubben, at det kan være vanskeligt at tilrettelægge 
undervisningen, så der både er noget for begynderne og de øvede. Det er en positiv 
udfordring. Nogle af forældrene kan også spille skak og kan måske inddrages i træningen af 
børnene sammen med øvrige medlemmer, der plejer at komme tidligt om mandagen. 
 

6. Klubliv 
 
Referat: Instruktionsaftenen med Per Hansen den 5. oktober var vellykket og samlede mange 
medlemmer – både fra Vojens og fra Haderslev Skakklub.  
 
Der har været aftalt en venskabskamp mellem Skakklubben Springeren og et kombineret hold 
af flest mulige spillere fra Haderslev og Vojens den 30. november 2020. Arrangementet er 
aflyst pga. forsamlingsforbuddet. 
 
Karl har haft kontakt med Ældresagen og Aktivitetscentret Povlsbjerg angående et eventuelt 
tilbud om skak for pensionister i dagtimerne. Det skulle være et åbent tilbud om hyggeskak 
uden forpligtelse til medlemskab eller kontingent – men naturligvis med mulighed for at blive 
interesseret i mere, f.eks. medlemskab af Vojens Skakklub! Ældresagen vil gerne annoncere en 
forsøgsperiode på hjemmeside og i mail til medlemmerne i Vojens. 
Så længe der ikke må samles flere end 10, sættes initiativet i bero – men måske en gang i det 



 

 

nye år…! 
 

7. Juleafslutning den 21.12.2020 
- program for juniorer 
- program for seniorer 

 

Referat: For juniorerne gennemføres det sædvanlige program med turnering, æbleskiver, kage 
og sodavand.  
Medmindre restriktionerne lempes, kan et tilsvarende fællesarrangement desværre ikke 
gennemføres for klubbens ”voksenafdeling” i år. 
 

8. Generalforsamling 2021 
I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling 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. 
 
Forslag: Generalforsamlingen foreslås afholdt mandag, den 22. februar 2021, kl. 19.30 i Danmarksgade 8. 
 

Referat: Forslaget blev godkendt. Ole og Mogens er indstillet på genvalg til bestyrelsen. 
 

9. DSU og Sydjysk Hovedkreds. 
 
Referat: Efter udsættelse fra marts blev hovedkredsens generalforsamling afviklet den 5. 
september. Selv generalforsamlingen forløb uden væsentlige sager på dagsordenen, og alle 
valg var genvalg. I forbindelse med generalforsamlingen var formanden fra Hillerød Skakklub 
inviteret til at levere et oplæg om, hvad der skal til for at drive en god skakklub. Indlægget blev 
fulgt op af en god debat. Referat fra generalforsamlingen og PowerPoint-præsentationen fra 
foredraget kan findes på Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside. 
 
Efter at have udsat DM fra Påsken, lykkedes det DSU at gennemføre en stærkt reduceret 
udgave af DM-stævnet i Svendborg i efterårsferien – med deltagelse af en meget stærk 
landsholdsklasse på 10 spillere samt en kandidatklasse med et begrænset deltagerantal for at 
holde sig inden for en forsamling på højst 50, som gjaldt på daværende tidspunkt. Der var ikke 
plads til tilskuere, og Delegeretmødet og mange andre møder, der normalt kombineres med 
DM, var aflyst/udsat. DM blev vundet af Mads Andersen, og Poul Rewitz blev nr. 1 i 
Kandidatklassen – med kvalifikation til Landsholdsklassen i 2021. Poul er også 
seniordanmarksmester 2020. 
 

10. Eventuelt 
 
Referat: Intet under dette punkt. 

 
/Ref. Karl Posselt 

 

http://sydjysk-hk.dk/2020/09/06/generalforsamling-i-sydjysk-hovedkreds-2/

