
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 20-09-
2021. 
 
DELTAGERE:  
Mogens K. Larsson, Finn Nielsen, Benny Christensen, Morten Jessen, Jesper Kallesen, Kristian 
Detlevsen, Vibeke Møller, Karl Posselt og Kenn Korsager (fra kl. ca. 20.45).  
 
Karl Posselt bød velkommen til generalforsamlingen og begrundede, at den pga. Corona og 
forsamlingsrestriktionerne var blevet udsat fra februar. 
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Kristian Detlevsen blev foreslået og valgt. 

 

Generalforsamlingen var varslet således: 

- Hjemmesiden 31-08-2021 

- Mail til medlemmerne: 02-09-2021 (Medlemmer uden mail varslet personligt) 

- Opslag I klubben 06-09-2021 

 

Det kunne dermed konstateres, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Karl Posselt aflagde beretningen. Den er trykt som bilag til dette referat.  

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Især medlemmer, medlemstal og rekruttering blev drøftet under dette punkt: 

- Kristian fortalte, at hans vej til klubben var gået via skoleskak (for mange år siden) samt skak 

på nettet.  

- Der er stort gennemtræk blandt børn i skakskolen og brug for undervisning på forskellige 

niveauer. Kristian gav udtryk for lyst til at blive frivillig underviser i skakskolen om et års tid. 

  

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Regnskabet for 2020 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Mogens K. Larsson. Det er 

også trykt som bilag til dette referat.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 

 



 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat:  

Formanden fremlagde årsplanen, der ikke indeholder nyskabelser. De tilbagevendende 

arrangementer som Høtteskak, klubturneringer, holdturnering og juleturnering fastholdes. Evt. 

jubilæumsaktiviteter indgår i overvejelserne, men ikke i form af ekstraordinær 

turneringsaktivitet med klubben som arrangør.  

Det kunne i stedet være en artikel om klubbens historie, lidt ekstra i forbindelse med 

juleturneringen eller et senere arrangement med foredrag og simultan. 

 

Der er ikke plads til ret meget andet end klub- og holdturnering i efteråret, men måske til en 

teoriaften eller lignende til foråret.  

 

Mulighederne for sponsoraftaler blev drøftet. Klubbens økonomi er solid, og de årlige 

driftsbudgetter har kun mindre udsving ift. balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen 

prioriterer derfor ikke sponsorsøgning som en opgave, der skal bruges megen tid på.  

 

Aktuelt er der dog et konkret ønske om at få fremstillet en ny klubtrøje (T-shirt), hvor det giver 

god mening om at søge en løsning med en minimal brugerbetaling. 

 

Med en baggrund i tøjbranchen meldte Kenn sig som villig til at arbejde videre med denne sag, 

hvor påtryk af klubbens logo er den dyreste andel. 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Mogens forelagde et budgetforslag for 2021 – på et tidspunkt, hvor størstedelen af året 

allerede er gået. Forslaget bygger på 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 

 

Forslaget om uændret kontingent 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:  

- Ole Harbo og Mogens K. Larsson blev genvalgt til bestyrelsen.  

- Morten Jessen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

- Vibeke Møller blev nyvalgt som revisor (uden for nummer) for 1 år. 

- Kristian Detlevsen blev nyvalgt som revisorsuppleant.  

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Intet til dette punkt. 

 

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

generalforsamlingen. 

 

/Ref: Karl Posselt – 30-09-2021 
 
 

 
 
Formandens underskrift      Dirigentens underskrift 
 
 
 
______________________                                                             ________________________ 
       Karl Posselt       Kristian Detlevsen 



Generalforsamling 2021 
 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 20-09-2021 kl. 19.30 i 
klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Drøftelse og godkendelse af   
    formandens beretning. 
4. Aflæggelse af regnskab 
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 
6. Næste års arbejde 
7. Indkomne forslag 
8. Næste års budget, herunder     fastsættelse af kontingent 
9. Valg. 
I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer (Ole og Mogens er på valg), 1 bestyrelsessuppleant 
(Morten Jessen er på valg) og 1 revisorsuppleant Ejvind Ambøg er på valg). Valgene gælder for 2 
år. 
Desuden skal der vælges en revisor som erstatning for Palle. 

10. Eventuelt. 
 

 

Formandsberetning 2020-21 

Beretningen dækker perioden siden sidste års generalforsamling den 17-02-2020. 
Det er naturligvis Covid-19-pandemien, der er årsag til, at vi i år måtte udsætte 
generalforsamlingen, der i henhold til vedtægterne skal finde sted i februar måned. 
 
Jeg vil gerne begynde med at bede jer om at holde 1 minuts stilhed for at mindes 
Palle Gejl Jørgensen, der døde den 12. november 2020… Tak! 
  
Vi er kun 3 medlemmer i bestyrelsen, nemlig Ole, Mogens og Karl. Den daglige drift 
har kørt med uændret arbejdsfordeling, og vi har i det forløbne halvandet år holdt 3 
bestyrelsesmøder. 
 
Beretningsperioden falder stort set sammen med Covid-19-pandemien og de deraf 
følgende konsekvenser for hele samfundet. Jeg går nogenlunde kronologisk frem i 
beretningen, og desværre bliver det i høj grad en trist fortælling om aflysning på 
aflysning. 
 
 
 



Holdturneringen 2019-20. 
Det var et lykketræf, at vi nåede at afslutte holdturneringen 2019-20. Sidste runde i 
Mesterrække 2, hvor Vojens var med, blev afviklet som fællesstævne den 08-03-
2020. Vi spillede et decideret nedrykningsopgør mod Nr. Snede. Kampen endte 4-4, 
men Nr. Snede var 1 point foran Vojens inden sidste runde, så vi sluttede på en 
nedrykningsplads. 
 
Nedlukning og aflysninger/udsættelser. Som bekendt blev Danmark i vid 
udstrækning lukket ned den 11. marts 2020. Det betød i praksis, at sæsonen var slut 
– ikke alene for Vojens Skakklub, men for stort set al skak i 3-4 måneder. 
Det ramte f.eks. Påsketurneringen (DM i skak), Pokalturneringen for hold, sæsonens 
7. og sidste SGP-turnering og Løgumkloster Byturnering, som mange fra Vojens 
plejer at deltage i. 
 
Klubturneringen. Sidste halvdel af klubturneringen (forår 2020) blev ikke afsluttet, 
og der blev ikke udnævnt nogen klubmester for sæsonen 2019-20. 
 
Ny sæson 2020-21. Med sommeren lettede Coronasituationen en smule, og vi 
kunne se frem til en ny sæson med en vis optimisme.  
 
Vojens Høtte var aflyst i den traditionelle udgave, og der var ingen aktiviteter i 
Rådhuscentret Høttelørdag. Dermed heller ikke fortovsskak, som vi ellers plejer at 
arrangere hvert år som optakt til en ny sæson. I stedet inviterede Ole Harbo til åben 
have den 22. august i forbindelse med sin 60-års fødselsdag. Her var der så mange 
skakspillere til stede, at der var grundlag for at finde bræt og brikker frem. 
 
Den nye sæson startede mandag den 24. august – helt som planlagt. Der blev 
planlagt klubturnering, holdturnering og kalender for SydGrandPrix-stævner osv., 
men bortset fra klubturneringen var det svært at komme i gang pga. afstandskrav og 
især forsamlingsrestriktioner, der i oktober blev yderligere skærpet – dvs.  reduceret 
til max. 10 personer.  
 
Kursusaften. I Vojens nåede vi den 5. oktober at holde en kursusaften med Per 
Hansen, hvor der var 17 deltagere fra Haderslev og Vojens.  
Derimod måtte en planlagt venskabskamp mellem Skakklubben Springeren og 
Haderslev/Vojens den 30. november aflyses. 
 
SGP kom aldrig i gang – dermed heller ikke Vojens Juleturnering 2020. DM i skak 
blev gennemført i en stærkt amputeret udgave i efterårsferien (uge 42) og 
holdturneringen haltede. Enkelte kampe blev spillet, men allerede den 27. 
november besluttede bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds at aflyse turneringen for 
8-mandsholdene i Mesterrækkerne. Vojens spillede 2 kampe i en gruppe for 4-



mands hold. Her blev det til et 1½-2½ nederlag til Skakklubben Springeren og 
uafgjort 2-2 mod Løgumkloster. Efterfølgende blev holdturneringen helt aflyst. 
 
Klubturneringen. Det lykkedes med besvær at gennemføre klubturneringen i 
efteråret 2020. Restriktionerne blev til sidst kun overholdt ved, at højst halvdelen af 
medlemmerne fik lov til at møde på skift til klubaftnerne! Jesper Kallesen vandt 
turneringen – et mulehår foran Mogens Larsson. Begge scorede 5½ points, men 
Jesper vandt den indbyrdes kamp. 
 
Nedlukning 2.0.  
Den 16. december 2020 stod følgende at læse på hjemmesiden: ”Vojens Skakklub 
indstiller alle aktiviteter, indtil vi kommer ind i det nye år og indtil der lempes på de 
Coronarestriktioner, der er indført med virkning fra onsdag den 16-12-2020 kl. 16. Vi 
håber at kunne genoptage aktiviteterne i begyndelsen af 2021 – i heldigste fald 
mandag den 4. januar. Alle medlemmer og deres familier ønskes en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår.” 
 
Det blev imidlertid slet ikke muligt at genoptage noget som helst før langt senere i 
2021. Restriktionerne blev forlænget, og kommunen ”lukkede” klublokalet her i 
Danmarksgade. Det betød, at der ikke var mulighed for sædvanlig klubskak i 
perioden fra midten af december 2020 til midten af maj 2021.  
 
Det betød bl.a., at det var nødvendigt at udsætte Vojens Skakklubs ordinære 
generalforsamling den 22. februar – og igen gik det ud over Påsketurnering (DM i 
skak), Pokalturnering for hold og Løgumkloster Byturnering. 
 
Senior DM 2021. Det lykkedes imidlertid lige akkurat at få hævet 
forsamlingsrestriktionerne så meget, at Senior DM 2021 kunne gennemføres på 
Løgumkloster Højskole med rekorddeltagelse fra den 30. maj til 5. juni.  
Fra Vojens deltog Benny Christensen med et fint resultat mod gode modstandere. 
Det blev til 3 points og en betydelig ratinggevinst. 
 
Genåbningsskak. Efter den lange pause fra almindelig skak i klubben besluttede vi at 
genoptage sæsonen, da det igen var muligt. Det blev til 7 klubaftner i lokaler i 
aktivitetscentret Povlsbjerg, der fungerede udmærket, når vi nu ikke kunne være i 
vores sædvanlige klublokale i Danmarksgade 8. Indtil udgangen af juni lykkedes det 
at gennemføre en meget åben og uformel hurtigturnering over 6 aftner. En form, 
der så at sige præmierede fremmøde, og der var små præmier til Finn Nielsen og 
Karl Posselt. 
 
Høtteskak og sæsonstart. Herefter holdt klubben sommerferie indtil 28. august, 
hvor der var Høtteskak i Rådhuscentret som optakt til den nye sæson 2021-22, der 
begyndte med klubaften den 30. august.  



 
Et par emner, jeg ikke har omtalt direkte i beretningen, fortjener også et par ord: 
 
Hjemmesiden og medlemsbladet Springeren. Det siger næsten sig selv, at den lange 
pause i det almindelige skakliv også er kommet til udtryk på hjemmesiden og 
Facebooksiden, hvor der i Coronaperioden ikke er sket så meget som ønsket. Der 
har jo ikke været så meget nyt at berette. Jeg må også erkende, at jeg har manglet 
de kræfter, der skal til, for et par gange om året at lave et medlemsblad klar til tryk, 
så Springeren er ikke udkommet det seneste halvandet år – og er måske en saga 
blot, medmindre I udtrykkeligt forlanger det tilbage. 
 
Online-skak. Der er en del klubber, der i perioden uden analog skak har arrangeret 
online-skak – typisk på Lichess – ud over den form for ”skak på nettet”, vi alle kan 
deltage i. Det er prisværdigt, men jeg må blankt erkende, at jeg ikke har så stor 
interesse i skak på nettet, at jeg er i stand til at være drivkraft i den gren af 
skakspillet. Hvis der er andre i klubben, der brænder for online-skak, vil jeg gerne 
være med til at understøtte initiativer i den retning.  
 
Vojens Skakskole. Hver mandag kl. 18-19 kommer der et antal børn i klubben for at 
lære at spille skak eller at blive bedre til det. Der er stor udskiftning fra sæson til 
sæson, og det er svært at udfordre hver enkelt, fordi der er stor forskel på styrke. 
Men det er nødvendigt at gøre dette arbejde med at lære børn at spille skak, så de 
forhåbentlig får lyst til at spille i klubben nu eller senere. Ole og jeg gør det efter 
bedste evne, men kan sagtens bruge flere hjælpere. Da vi lukkede i sidste sæson, var 
der en halv snes børn. I den nye sæson ser det ud til, at vi igen starter med en ny og 
mindre flok. 
I de seneste år har Haderslev Kommune arrangeret kommunemesterskaber i 
skoleskak med hjælp fra skakklubberne i Haderslev og Vojens. Det blev aflyst i 2020, 
men i år gøres der forsøg på at starte op igen – i en tilpasset, Coronavenlig udgave. 
Arrangementet henvender sig til 3.-4.-5. og 6. klasse, og vinderne kan kvalificere sig 
til DM i skoleskak. 
 
Dansk Skak Union er klubbernes landsorganisatoriske overbygning. DSU kæmper 
mod medlemstilbagegang (p.t. ca. 3700 medlemmer), økonomiske udfordringer og 
interne kritikere. De nødvendige frivillige kræfter står ikke i kø, og medlemmernes 
forventninger er høje. Omvendt er klubber og medlemmer helt afhængige af den 
service, Unionen faktisk leverer, og som tages for givet. DSU har også skullet tackle 
en lang række udfordringer i kølvandet på Covid-19, og Delegeretmøder fra både 
2020 og 2021 blev først afholdt – på samme dag – den 19. september 2021. 
 
Sydjysk Hovedkreds er en paraply for klubberne i den sydlige del af Jylland. Den 
årlige generalforsamling har både i 2020 og 2021 måttet udsættes til afholdelse i 
september. I 2020 gav Hans Endrup Jacobsen fra Hillerød i forbindelse med 



generalforsamlingen inspiration til og gode råd om, hvordan en moderne skakklub 
skal drives. Udover ”driftsopgaver” med holdturnering, SGP og Pokalturnering m.m. 
drøfter hovedkredsbestyrelsen løbende, hvordan hovedkredsen kan støtte 
klubbernes arbejde. 
 
Lokalesituationen. Haderslev Kommune har i et stykke tid overvejet at bruge 
bygningen Danmarksgade 8 til andre formål. Det har været svært at få noget at vide 
om konsekvenserne for de nuværende brugere, men bygningen er nu forladt af den 
kommunale ungdomsskole og overgivet til Økonomiudvalgets administration. 
Seneste melding fra kommunen lyder: ” Til jeres orientering er der p.t. overvejelser i 
gang ift. den fremtidige anvendelse af Danmarksgade 8.  
Overvejelserne handler om husets indretning og optimale udnyttelse, og 
eksisterende brugere af huset vil blive inddraget om overvejelserne når der ligger et 
konkret forslag – forventeligt medio oktober. Indtil videre sker der ingen ændringer 
ift. lån af lokaler i komplekset.” 
Jeg har ikke opgivet håbet om, at vi kan blive i det nuværende klublokale – gerne 
med et lidt bedre og rigeligere møblement. 
 
Rekruttering – nye medlemmer. Det er ikke nemt at vide præcis, hvad der skal til 
for at hverve nye medlemmer. Vi forsøger at være søgbare og synlige via 
hjemmeside, sociale medier, lokalpressen og arrangementer som Høtteskak. Det 
virker ikke nødvendigvis på kort sigt, men vi er nødt til at tro på, at det trods alt 
virker, og i den sidste tid er der faktisk både børn og voksne, der selv har taget 
kontakt via mail eller telefon. Medlemmerne kommer fra et større og større opland. 
Det er jo godt, men omvendt også udtryk for, at der desværre er blevet lidt langt 
mellem skakklubberne i vort område. 
 
75-års jubilæum. Vojens Skakklub er fyldt 75 år! Den blev stiftet onsdag den 4. 
september 1946. Et par af Vojens Skakklubs gamle protokoller (1946-73) har i en 
periode været forlagt, men er nu fundet igen. Det giver mulighed for at lave en 
artikel om klubbens tidlige historie til hjemmesiden og arkivets årsskrift. 
 

/Karl Posselt, 15-09-2021. 






