
Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub tirsdag den 14. december 2021, kl. 19-
20.40 i Danmarksgade 6-8 (1. sal i forhuset).  
 
 
1. Siden sidst. 

- Generalforsamling 20-09-2021 
- Nyt fra Sydjysk Hovedkreds og DSU 
-  
 

Referat: Meget positivt, at flere nye medlemmer på generalforsamlingen tilkendegav lyst og 
vilje til at bidrage til klubbens liv med hver deres kompetencer. 
 
I hovedkredsen har en klub på det nærmeste været meldt ud af Dansk Skak Union, mens 
Covid-19 satte de fleste aktiviteter i stå. De fleste steder har der dog været forståelse for, at 
skaklivet på det organisatoriske plan ikke kan leve uden kontingenter. Corona er en udefra 
kommende plage, der har ramt alle. 
 
DSU har besluttet, at klubber kan indmelde nye medlemmer i Unionen uden at betale for 
kontingentet det første kvartal. DSU arbejder desuden fortsat på at finde en storsponsor med 
en økonomi, der kan løse nogle af de udfordringer Unionen har. 
 

2. Coronasituationen 
- De nuværende retningslinjer er til at leve med. Til gengæld er Omikron desværre ikke en ny skakvariant, så 
måske kan der være nye restriktioner på vej 
 

Referat: Det ser ikke så lyst ud nu og i den nærmeste fremtid. Coronapas, mundbind, sprit og 
afstand kan vi håndtere, men evt. forsamlingsloft, isolationskrav og medlemmers frygt for 
Covid-19 giver problemer. Der er allerede et aktuelt eksempel fra seneste 
Divisionsturneringsrunde, hvor Esbjerg måtte melde fra og derfor indtil videre er sat til at tabe 
0-8 til Herning i 1. Division. 
 

3. Økonomisk status. 
- herunder medlemsstatus 
 

Referat: Økonomien ser fornuftig ud, selv om det har været et atypisk år, hvor vi f.eks. mangler 
en indtægt fra kantinedriften i forbindelse med Juleturneringen og det løbende kaffesalg i den 
periode, hvor klubben har været lukket. 
 
Til gengæld har Karl søgt kommunen om tilskud – dels til ”resursepersoner”, dels et 
deltagertilskud til ungdomsmedlemmer. Til det første formål har vi modtaget 909 kr. i 
december, mens deltagertilskuddet først bliver uddelt, når vi kommer ind i det nye år. 
Begge dele betyder en hel del i et lille foreningsregnskab. 
 

4. Lokalesituationen 
- P.t. intet nyt 
 

Referat: Det er meget utilfredsstillende gang på gang at høre, at hjemmeplejen skal flytte ind i 
Danmarksgade 8, mens vi og andre brugere ikke får noget at vide. Det sidste, vi har hørt fra 
Haderslev Kommune, er, at man overvejer andre anvendelser af huset og at brugerne vil blive 



inddraget. Samt, at vi (måske) vil få nærmere besked i løbet af oktober (2021!).  
Da vi ikke har hørt yderligere, har Karl henvendt sig til et lokalt valgt Økonomiudvalgsmedlem, 
der imidlertid heller ikke ved noget. Brugen af huset er stærkt besværliggjort af, at 
vandtilførsel og afløb er fjernet fra køkkenet, lige som der ikke gøres rent i huset. Vi er 
bevidste om, at vi har gode lokaleforhold – og håber det bedste for fremtiden. 
 

5. Vojens Juleturnering 2021 – SGP-3, den 28.12.2021. 
- Der er udsendt invitation og bestilt lokaler 
- frivillige hjælpere og opgavefordeling 
- indkøb 
- køkkenpriser 
- bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
- økonomi 
- præmier 
 

Referat: På bestyrelsesmødet konstaterede vi, at der kun var 14 tilmeldinger til juleturneringen 
mod flere end 30 på samme tid i 2019. Vi tager det som udtryk for, at mange ser tiden og 
Coronasmitte-situationen an, inden de tilmelder sig. Der er lignende turneringer i Silkeborg og 
Odense (Frem) på samme dato som i Vojens, og Silkeborg har i år aflyst med Corona som 
begrundelse, mens der er tilmeldt 22 i Odense. 
 
Bestyrelsen besluttede at foretage et nyt tjek af antallet af tilmeldinger på torsdag (16. 
december), og medmindre der er betydeligt flere deltagere til den tid, vælger vi at aflyse 
turneringen – i tide, så de tilmeldte kan nå at disponere juledagene på ny. 
 
Ved den seneste SGP-hurtigturnering i Vejle, ønskede mange deltagere at betale med Mobile 
Pay. Det er noget mere langsommeligt end kontanter, så det er en problematik, vi skal tage 
højde for fremover. Man kan bede om indskud på forhånd eller om brug af kontanter. Uden 
kontanter i indskud skal der hæves kontanter til præmier forud for turneringsdagen. 

 
6. Skole-/ungdomsskak 

- Børn i Vojens Skakskole 
 

Referat: Der er et ret stort gennemtræk i skakskolen. Desuden uregelmæssigt fremmøde og 
store alders- og styrkeforskelle. Der er p.t. betalt kontingent for 9 børn. Enkelte begynder, men 
forsvinder hurtigt igen – som regel uden at melde fra eller give nogen begrundelse. Det ser ud 
til, at der er flere af klubbens voksne medlemmer, der er klar til at hjælpe. 
 

7. Klubtrøjer 
- Kontakt til Davidsen vedr. sponsorering. Davidsen kan også lave tryk på T-shirts 
 

Referat: Kenn Korsager har indhentet priser på T-shirts og tryk af logo. Karl har efterfølgende 
fået en aftale med Davidsen A/S, så vi får det meste af udgiften sponsoreret. Der forestår 
endnu et par afklaringer, inden vi er i mål, men i første omgang kan vi på en klubaften 
indsamle info om de blusestørrelser, vi har brug for.  
 

8. Juleafslutning den 20.12.2021 
- Forslag til program for juniorer: turnering, pakkegaver, æbleskiver, kage og sodavand. 
- Forslag til program for seniorer: turnering, pakkegaver, æbleskiver og gløgg. 
 

Referat: Same procedure as last/every year!  



Karl mailer en invitation ud til medlemmerne, så alle ved, hvordan arrangementerne kommer 
til at foregå. 

 

9. Generalforsamling 2022 
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 lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor 
Forslag: Generalforsamlingen foreslås afholdt mandag, den 21. februar 2022, kl. 19.30 i Danmarksgade 8. 
 

Referat: Forslaget blev godkendt. 
 

10. Eventuelt 
 
Referat: I begyndelsen af sæsonen havde vi på første klubaften besøg af en meget talentfuld 
dreng, der var så meget stærkere end alle andre børn i klubben, at vi foreslog forældrene at 
flytte ham til Haderslev Skakklub, hvor de har en eftermiddag for de største talenter. Det viser 
sig desværre, at han aldrig er dukket på i Haderslev Skakklub – uvist af hvilken grund. 

 
/Ref. Karl Posselt, 15-12-2021 


