
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub tirsdag den 31. august 2021, kl. 16-
18 i Danmarksgade 8.  
 

DELTAGERE: Ole Harbo, Mogens K. Larsson og Karl Posselt. 
 
1. Siden sidst. 

- Dansk Skak Union 
- Sydjysk Hovedkreds (Generalforsamling - http://sydjysk-hk.dk/2021/08/23/generalforsamling-2021/)   
-  
 

Referat:  
Seneste bestyrelsesmøde blev afholdt den 28-10-2020. Det er længe siden. På den anden side 
har vi haft en lang periode uden ret meget klubliv pga. Coronanedlukning i perioden december 
2020 til maj 2021. Det lykkede dog at komme lidt i gang med en forlænget sæson i maj-juni i 
lokaler på Aktivitetscenter Povlsbjerg. 
 
Der har lige været hovedbestyrelsesmøde i DSU den 29-08-2021. Karl orienterede mundtligt 
herfra, og der kan læses yderligere på Unionens hjemmeside, indtil det officielle referat 
foreligger. DSU afholder udsatte Delegeretmøder for 2020 og 2021 i Fredericia søndag den 19. 
september 2021. 
 
Sydjysk Hovedkreds holder generalforsamling på Askov Højskole lørdag den 18. september 
2021. Alle medlemmer er velkomne til at deltage. 
 

2. Status. 
- Økonomi og medlemmer. Klub og skakskole. 
 

Referat:  
Mogens orienterede om status for klubbens økonomi, der også på forskellig måde er påvirket 
af Coronanedlukningen – både på udgifts- og indtægtssiden. 
Der har været tilgang af nye medlemmer. Det er ikke alle, der kommer hver gang, men selv om 
der også er et lille frafald, er det meget positivt, at vi nu har rundet de 20 medlemmer – i 
opadgående retning! 
Også i skakskolen er der kommet nye spillere, men her er det endnu usikkert, hvor mange der 
fortsætter fra sidste sæson og hvordan nettoresultatet bliver.  
 

3. Generalforsamling. 
- Udsat fra 22. februar. Foreslås afholdt den 20. september 2021 kl. 19.30 
Uddrag af vedtægterne:  
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. 
 

Referat:  
Den nye dato for generalforsamlingen blev godkendt. Der indkaldes til generalforsamlingen 
som foreskrevet i vedtægterne. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 
revisorsuppleant. Mogens og Ole er villige til genvalg. 
 

http://sydjysk-hk.dk/2021/08/23/generalforsamling-2021/
https://nyheder.skak.dk/2021/09/01/nyt-fra-hb-moedet-29-august/


 

 

4. Sæsonplanlægning og kalender. 
- Høtteskak  
- Sæsonstart  
- Rekruttering 
- Klubturnering, efterår 2021. Format. Rating eller ej… 
- Holdturnering - http://sydjysk-hk.dk/2021/08/15/sydjysk-hovedkreds-holdturnering-2021-22/  
- Klubbens 75 års jubilæum 
- Andre aktiviteter (foredrag, teoriundervisning…) 
 

Referat:  
Høtteskak forløb udmærket. Konceptet kræver ikke så meget arbejde. Placeringen i 
Rådhuscentret er blevet god med mange forbipasserende. Et passende antal klubmedlemmer 
mødte op, og der var flere habile skakspillere blandt publikum. Der blev uddelt 2 præmier, og 
der er håb om afkast i form af nye medlemmer i klubben på kort eller længere sigt. Vejret var 
køligt (blæsende), men tørt. 
 
Sæsonstart. På den første klubaften i den nye sæson var der ikke så mange børn i skakskolen, 
men 4 nye! 
Af de voksne medlemmer var 14-15 mødt op. 2 nye kom til før sommerferien, 1 ny på den 
første klubaften og yderligere én har meddelt, at han kommer på mandag. 
 
Rekruttering. Der er sendt pressestof til lokalpressen, så man har kunnet læse om klubben og 
sæsonstarten i JV og ugeaviserne. Desuden har vi lavet opslag på diverse Facebooksider i 
lokalområdet (Vojens og nabobyer).  
 
Klubturnering, efterår 2021. Bestyrelsen drøftede, om klubturneringen skal rates eller ej. Der 
er fordele og ulemper. Det blev besluttet at lodde stemningen på klubaftenen den 6. 
september. Der spilles i én gruppe (Schweizer), 7 runder. Der er ca. 10 mandage til rådighed 
for klubturneringen inden jul, når generalforsamling, efterårsferie, holdturneringsrunder og 
juleafslutning fratrækkes. 
 
Holdturnering. Vi tilmelder 3 firemandshold, men tilkendegiver samtidig, at vi er villige til at 
stille med et 8-mandshold i Mesterrække 2, hvis vi får tilbuddet. I så fald tilmelder vi naturligvis 
kun ét 4-mandshold. 
 
75 års jubilæum. Vi har ikke planlagt noget ekstraordinært i anledning af klubbens 75 års 
jubilæum. Der kan måske arrangeres noget i forbindelse med Vojens Juleturnering den 28. 
december?  
Karl mener for år tilbage at have afleveret de gamle protokoller til Lokalhistorisk Arkiv for 
Vojensområdet, men de er tilsyneladende ikke registreret. Mogens undersøger nærmere på 
arkivet. Hvis det lykkes at finde protokollerne, kan vi lave en artikel om klubbens tidlige 
historie til hjemmesiden og arkivets årsskrift. 
 
Andre aktiviteter. Der er ikke megen plads i kalenderen før jul. 
 

5. Skole-/ungdomsskak. 
- Juniorer i klubben 
- Kommunemesterskaber i skoleskak i Haderslev  
- Ansøgning om kommunalt medlemstilskud til unge under 25 – Ansøgningsfrist den 01-10-2021 
 

Referat:  

http://sydjysk-hk.dk/2021/08/15/sydjysk-hovedkreds-holdturnering-2021-22/


 

 

Ungdom i skakskolen. Udfordringen i skakskolen er altid store udsving, så det er svært at 
tilrettelægge en undervisning, der både tilgodeser nybegyndere og udfordrer de børn, der kan 
lidt mere. 
På grundlag af et konkret tilfælde i skakskolen blev det besluttet at søge samarbejde med 
underviserne i Haderslev Skakklub. 
 
Kommunemesterskaber i skoleskak. Arrangeres af en arbejdsgruppe bestående af 
skoleskaklærere samt frivillige fra skakklubberne i Haderslev (Kai Bjørnskov og Per Hansen) og 
Vojens (Karl). Kommunens skoler er inviteret til at være med. Det gælder eleverne i 3., 4., 5. og 
6. årgang. I år skal de indledende stævner afvikles på hver enkelt skole. Gruppevinderne kan 
derefter sendes videre til et finalestævne, der afholdes på Favrdalskolen den 1. november. 
Vinderen for hver årgang får mulighed for at deltage i DM i skoleskak i sidste weekend i 
november. 
 
Medlemstilskud. Vojens Skakklub har ikke tidligere benyttet sig af muligheden for at søge et 
kommunalt medlemstilskud til vore ungdomsmedlemmer (U-25). Det blev besluttet at søge i 
denne sæson. Ansøgningsskemaet er ret enkelt, og vi kan forvente et tilskud på ca. 100 kr. pr. 
ungdomsmedlem. 
 

6. Klublokale. 
- Status 
 

Referat:  
Der er skabt usikkerhed om vores nuværende klublokale. F.eks. blev lokalet tømt for borde og 
stole i sommerferien. Indtil videre klarer vi os med de tilbageværende møbler i huset, men 
håber at kunne finde en bedre løsning. 
 
Klubben har modtaget følgende melding fra Haderslev Kommune:  
”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”. 
 
Vi kan ikke gøre så meget andet end at vente i spænding. Vi vil meget nødig forlade de 
nuværende lokaler, der har fungeret rigtig godt i mange år. 
 

7. Eventuelt. 
- nye holdtrøjer? 
 

Referat: 
Flere medlemmer har spurgt om medlemstrøjer med klubbens logo. De hidtidige trøjer er ikke 
længere på lager og heller ikke gangbare, fordi butikken, der var trøjesponsor, er lukket. Vi 
overvejer sponsormuligheder i byen – eller brugerbetaling fra de medlemmer, der ønsker en 
trøje. 

 
/Ref. Karl Posselt – 08-09-2021 

 


