
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 21-02-
2022. 
 
DELTAGERE:  
Benny Christensen, Morten Jessen, Jesper Kallesen, Kristian Detlevsen, Vibeke Møller, Emil 
Baltzer, Ole Harbo og Karl Posselt.  
 
3 medlemmer havde meldt Covid-19-relateret forfald! 
 
Karl Posselt bød velkommen til generalforsamlingen og gjorde rede for, hvordan mødet var varslet 
via hjemmeside (04-01-2022), opslag i klublokalet (04-01-2022) og direkte mail til medlemmer med 
mailadresse (31-01-2022).  
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Kristian Detlevsen blev foreslået og valgt. 

 

I henhold til vedtægterne (14 dages varsel) var generalforsamlingen lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

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

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Der var debat om klubbens uafklarede lokalesituation. Forskellige muligheder blev drøftet, 

herunder muligheden for at blive i Danmarksgade 8 – nu blot i lokale 2, hvor også 

generalforsamlingen blev afholdt. Formanden har i første omgang sendt en liste med ønsker til 

nye lokaler og besluttet sig for at afvente et udspil fra Haderslev Kommune. Så kan vore egne 

ideer og forslag senere bringes i spil, hvis det bliver nødvendigt.  

 

Der var ligeledes kommentarer til den rekonstruerede SGP-sæson, der kommer til at strække 

sig helt indtil 26. maj, så der bliver i alt 6 stævner, hvoraf de 4 bedste resultater som sædvanlig 

tæller i det samlede resultat for hele sæsonen. 

  

Herefter blev beretningen énstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

I kasserer Mogens K. Larssons fravær forelagde formanden det reviderede regnskab for 2021. 

Det er også trykt som bilag til dette referat.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Bankernes grådighed over for foreninger blev drøftet. Negative indlånsrenter, gebyrernes 



 

 

himmelflugt m.m. er et betydeligt benspænd for små, frivillige foreninger. Situationen er 

beklaget fra mange sider – og også taget op politisk. 

 

Formanden nævnte, at Vojens Skakklub er begyndt at benytte sig af mulighederne for at søge 

kommunale tilskud til aktiviteter og deltagere under 25 år, hvad vi i en årrække ikke har gjort. 

 

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. 

Formanden gentog en tidligere tilkendegivelse om, at han ikke er i stand til at være drivkraft ift. 

online-skak, men at det naturligvis er en mulighed i kraft af andre medlemmers interesse og 

tekniske evner. Det blev desuden tilkendegivet, at klubbens økonomi giver mulighed for at 

sætte nye initiativer i gang, hvis medlemmerne har gode ideer. 

 

Konkret var der i forsamlingen interesse for at supplere friaftener eller alm. klubaftener med 

instruktion, skakundervisning, gennemgang af partier og lignende. F.eks. på et fast tidspunkt 

(19-19.30), hvor interesserede medlemmer så kan møde op for at deltage. Turneringspartier 

kan så stadig spilles fra 19.30. Initiativet kræver, at et antal medlemmer påtager sig at bidrage 

ved at forberede en åbning, gennemgå et parti, demonstrere slutspilteknik, illustrere sunde 

skakregler og lignende – selv om det naturligvis skal være frivilligt. Det vil også være en fordel, 

hvis vi kommer til at råde over 2 lokaler. 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

I kassererens fravær forelagde formanden et budgetforslag for 2022 – stort set svarende til 

2021, hvor der var budgetteret med et underskud på 1.000 kr. Coronanedlukninger har vist, 

hvor hurtigt forudsætninger for et budget kan ændre sig, men bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent i bevidstheden om, at klubben har en sund økonomi og lidt på kistebunden.  

 

Kontingentsatser: 

 

 

- 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  

 

Referat: 

Valg:  

- Karl Posselt blev genvalgt som formand.  

- Benny Christensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

- Vibeke Møller blev genvalgt som revisor. 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Morten Jessen foreslog, at der bliver gjort status over klubbens materialer – aktualiseret af, at 

klubben måske skal flytte til nye lokaler.  

I den forbindelse var der et ønske om at bevare enkelte eksempler på materialer (bræt, brikker 

og ure), som er anvendt i klubben gennem årene.  

 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet. 

 

/Ref: Karl Posselt – 22-02-2022 
 
 

 
 
Formandens underskrift      Dirigentens underskrift 
 
 
 
______________________                                                             ________________________ 
       Karl Posselt       Kristian Detlevsen 



Generalforsamling 2022 
 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 21-02-2022 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 lige år vælges formand (Karl Posselt er på valg), 1 bestyrelsessuppleant (Benny Christensen er på 
valg) og 1 revisor (Vibeke Møller er på valg).  
Valgene gælder for 2 år. 
 

10. Eventuelt. 
 

 

Formandsberetning 2021-22 

Beretningen dækker perioden siden sidste års generalforsamling den 20-09-2021 – 
altså kun ca. 5 måneder. 
Det var Covid-19-pandemien, der gjorde det nødvendigt at udsætte 
generalforsamlingen i 2021, der i henhold til vedtægterne skal finde sted i februar 
måned. Nu kan vi heldigvis vende tilbage til mere normale tilstande. 
 
Bestyrelsen består af kun 3 medlemmer, nemlig Ole, Mogens og Karl. Den daglige 
drift har kørt med uændret arbejdsfordeling, og vi har kun holdt et enkelt 
bestyrelsesmøde siden sidste generalforsamling. Øvrige sager har vi håndteret på 
klubaftner eller ved mailkorrespondance. 
 
Sidste år på denne tid var Vojens Skakklub lukket ned pga. Corona. I år har 
situationen heldigvis været langt bedre, men selv om der ikke under 3. bølge har 
været de samme forsamlingsrestriktioner som sidste år, er vi alligevel løbet ind i 
enkelte aflysninger. Dels besluttede vi i situationen at aflyse vores sædvanlige 
juleafslutning på den sidste klubaften før jul, og desuden gik det ud over Vojens 
Juleturnering mellem jul og nytår. Vi kunne godt have gennemført begge 



arrangementer, men valgte at følge et forsigtighedsprincip i lyset af den helt nye 
Omikron-variant, der dukkede op i det sene efterår 2021.  
 
Klubturneringen 
Igen i år har vi – efter at have forhørt os lidt rundt i medlemskredsen – valgt at 
afvikle klubturneringen som en intern turnering med alle deltagere i én 
Schweizergruppe. Dog prøver vi med en intern ratingregulering, som kun bruges i 
klubben. Selv om der på papiret er styrkeforskelle, giver turneringsforman faktisk 
mange jævnbyrdige partier – og af og til også overraskende resultater. Med 
klubturneringen som ”ratingfri zone” giver det mulighed for at eksperimentere og 
spille med lidt større risiko, end man normalt vil gøre i koordinerede (DSU-ratede 
turneringer. 16 medlemmer var tilmeldt klubturneringen i efteråret 2021 – dvs. 
meget tæt på 100%! 
 
Finn Nielsen tog en suveræn førsteplads i første halvsæson med 6 points foran Marc 
Hurkmans med 5. 
 
I turneringens forårsudgave (2022) deltager 15 medlemmer. 
 
SydGrandPrix 2021-22. 
Vojens Skakklub har i flere år været nogenlunde flittig til at deltage i SydGrandPrix-
hurtigskakturneringerne med mindst en bilfuld skakspillere. I sæsonens første 
afdeling i Fredericia den 6. november lykkedes det ikke at komme af sted, men den 
27. november var Emil Baltzer, Jesper Kallesen, Benny Christensen og Karl Posselt 
med hos Skakklubben Evans. Emil scorede flotte 6 points og blev nr. 2 i 4. klasse med 
en klækkelig fremgang på 126 i hurtigskakrating. De øvrige 3 fra Vojens spillede i en 
samlet 2.-3. klasse og klarede sig knap så godt med scorer på henholdsvis 3½ (Jesper 
og Karl) og 2 points (Benny). 
De næste afdelinger SGP-serien skulle så have fundet sted i Vojens (28-12-2021), hos 
Skakklubben Springeren (08-01-2022), i Haderslev (22-01-2022) og hos Kolding 
Skakklub (12-02-2022), men de er alle blevet aflyst pga. usikkerhed og bekymring for 
Omikron. Heldigvis er SGP-sæsonen blevet forlænget og rekonstrueret, så der nu 
igen er planlagt med i alt 6 stævner – mod normalt 7. Næste stævne afvikles i 
Esbjerg lørdag den 5. marts 2022.  
SGP også kaldet Vojens Juleturnering, der spilles 4. juledag, er nu blevet aflyst 2 år i 
træk. Arrangementet plejer at give et mindre overskud, der så mangler i 
skakklubbens regnskab. 
 
Holdturneringen 2021-22. 
Vojens deltager i år i Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering med et 8-mandshold i 
Mesterrække 2 og et 4-mandshold i gruppen med fri tilmelding.  
Holdturneringen 2021-22 spilles med 8 ottemandshold i Mesterrække 1, 5 
ottemandshold i Mesterrække 2, og 19 hold i 3 grupper med 4-mandshold. Vojens 



var egentlig nedrykker fra sidste års M2, men tilbød at lade sig rykke op for at få et 
lige antal hold i M2. Det kiksede, da Haderslev i sidste øjeblik trak sit M2-hold og i 
stedet tilmeldte et 4-mandshold. Det er skidt, at der mangler 3 hold i M2, og der er 
lovlig stor styrkeforskel i grupperne med 4-mandshold.  
De foreløbige resultater: Vojens 1 kæmper for at undgå at ende på sidstepladsen i 
M2, mens Vojens 2 er voldsomt overmatchet og selv med 2 runder tilbage med 
sikkerhed slutter sidst i gruppe 3! 
 
Mht. pandemiens eventuelle benspænd for aktiviteter har Hovedkredsbestyrelsen i 
år fastholdt programmet for holdturneringen. Altså ingen aflysninger/udsættelser 
pga. Corona bortset fra tilfælde, hvor klubberne er blevet enige om udsættelse af en 
holdkamp. Beslutningen blev truffet, selv om der blev besluttet udsættelser af 
runder i Divisionsturneringen. Der har naturligvis været Corona-forårsagede afbud til 
holdkampe, hvor klubberne så i de fleste tilfælde har kunnet indsætte reserver – 
men kampene er blevet afviklet. 
 
Rekruttering - nye medlemmer 
Vojens Skakklub er i øjeblikket registreret med 18 medlemmer i Dansk Skak Unions 
kartotek. Det er en ganske lille, men vigtig fremgang, og jeg håber på, at vi med 
fortsat fokus på rekruttering på et tidspunkt kan runde 20 i opadgående retning.  
Jeg er glad for, at de nye medlemmer ikke alene er med til at sikre klubbens fremtid 
og styrke, men også bidrager med deres kompetencer og engagement som frivillige. 
Kristian Detlevsen har givet udtryk for interesse i skakundervisning af børn, Jesper 
Brogaard-Radoor har taget initiativ til online-skak (og til forhåbentlig efter 
sommerferien at få startet en ny skakklub i Brørup), Kenn Korsager har hjulpet os 
videre med nye sponsortrøjer, og Bjarne Sundgaard er klar til lidt af hvert, hvad 
enten det drejer sig om gode råd til skakbørnene eller reservetjanser i 
holdturneringen. Tak for det! 
 
Når vi nu har et sådant antal ”nye” skakspillere i klubben, kunne det være 
interessant at få deres mening om, hvordan det opleves at komme ind i klubben. Er 
der noget, vi kan gøre bedre for at integrere og fastholde nye medlemmer? 
Spørgsmålet gælder både medlemmer, der tidligere har spillet i andre klubber, og 
”klubdebutanter.” 
 
Vojens Skakskole 
Udover de 18 ”voksne” medlemmer af klubben har vi en afdeling kaldet Vojens 
Skakskole, hvor børn kan komme og få skakinstruktion hver mandag kl. 18-19. 
Fremmødet varierer, og der er stor gennemstrømning fra år til år, men vi har i 
øjeblikket registreret ca. 10 kontingentbetalende børn i afdelingen. Mange er 
nybegyndere, og desværre er frafaldet stort, når de aldersmæssigt bliver så modne, 
at de langt bedre ville kunne forstå, lære og bruge principperne for spillet i praksis. 



Ikke desto mindre finder jeg det stadig vigtigt at lære flest mulige børn at spille skak 
i håb om, at de på et eller andet tidspunkt vender tilbage til skakmiljøet i en klub – 
her eller andetsteds. 
 
Haderslevs kommunemesterskaber i skoleskak henvender sig til 3.-6. klasse og blev i 
oktober/november 2021 gennemført lidt anderledes end tidligere med indledende 
kvalifikationsturneringer på de enkelte skoler efterfulgt af et finalestævne på 
Favrdalskolen. Finalestævnet blev afviklet med frivillige hjælpere fra Haderslev og 
Vojens Skakklub, og vinderne kvalificerede sig til DM i skoleskak. Der var desværre 
ingen Vojens-skoler tilmeldt. 
 
Onlineskak  
Jeg har tidligere nævnt, at jeg ikke er vild med at spille skak på nettet, og at I nok bør 
se jer om efter en anden formand, hvis Vojens Skakklub for alvor skal udvikle online-
skak som supplement til aktiviteterne i klublokalet. Men Sør´me, om det ikke 
lykkedes at få testet mulighederne på Lichess i juletiden, da Jesper Brogaard-Radoor 
satte en ”lukket” turnering op. Der var ikke så mange deltagere, men forsøget er 
gjort og kan gentages, hvis der er passende interesse for det. 
 
Sponsor  
Med Kenns viden som starthjælp er det lykkedes at få en aftale med Davidsen A/S 
om sponsorering af nye T-shirts med Vojens Skakklubs logo påtrykt. Jeg håber, de 
bliver leveret i nær fremtid uden udgift for klubben.  
 
Klublokaler 
Vojens Skakklub har haft meget velegnede lokaler i Danmarksgade 8 i mere end 30 
år! Efter mere end 1 års rygter om ændret anvendelse af bygningen – med løfte om, 
at brugerne naturligvis i så fald ville blive inddraget – har Haderslev Kommune uden 
at inddrage brugerne (!) besluttet at ombygge og anvende baghusets stueetage til 
hjemsted for Hjemmeplejen, der efter planen flytter ind omkring den 1. maj 2022. 
Til den tid vil Vojens Skakklub ikke længere kunne låne lokaler i huset. 
Jeg skal ikke trætte jer med detaljerne, men det er en sag med et skandaløst forløb. 
De involverede hos kommunen har erkendt og undskyldt, at der er sket fejl, men 
sket er sket, og nu handler det om at finde egnede lokaler et andet sted i Vojens. 
Det er forvaltningen i gang med, og indtil det lykkes, må vi prøve at finde os i at 
spille skak på en byggeplads, hvor der ikke bliver gjort rent! 
Jeg ved, hvor ødelæggende det kan være, hvis der bliver skabt usikkerhed om en 
klubs fremtidige og blivende adresse, men håber, at historien ender godt for vores 
vedkommende. 
 
Intern information 
Det er 2 nu år siden medlemsbladet SPRINGEREN er kommet på tryk. Jeg har ikke 
længere energien til at lave det, men bruger i stedet kræfterne på at vedligeholde 



hjemmesiden med hyppige opslag og information. Man kan finde mange 
oplysninger på hjemmesiden, og jeg ved, at den ikke kun bliver brugt af klubbens 
egne medlemmer. Desuden har Vojens Skakklub er Facebookside, der mere er tænkt 
som et tilbud til vore yngre medlemmer i skakskolen, men de er i øjeblikket for unge 
til Facebook! Til jer andre vil jeg henvise til Sydjysk Hovedkreds´ facebookside – 
Sydjysk Skak, hvor der jævnligt bringes opslag af interesse for de fleste skakspillere.  
Når der er information, jeg vil være sikker på, at alle ser, sender jeg en direkte mail 
til jer. Og når det nu er sådan, at klubbens information er blevet digital, skal jeg 
bestræbe mig på at huske at informere de medlemmer, der ikke bruger nettet, på 
anden vis. 
 
Til jeres orientering er jeg ikke alene formand for Vojens Skakklub. Jeg er også 
formand for Sydjysk Hovedkreds, og i kraft af denne post sidder jeg desuden i 
Hovedbestyrelsen for Dansk Skak Union. Det giver mig i visse situationer ekstra 
informationer, og I er naturligvis velkomne til at spørge, hvis der er noget, I gerne vil 
vide eller undrer jeg over. 
 
Afslutning 
Alt i alt synes jeg, vi har en velfungerende klub med god aktivitet og synlighed i 
lokalområdet. Borgere, der vil spille skak, ved godt, at vi er her. Nogle skal så måske 
have et ekstra skub for at prioritere skak frem for andre hobbyer, men klubben lever 
fint med det nuværende medlemstal. Hvis der er gode ideer til yderligere 
strukturerede aktiviteter på ”friaftener”, vil jeg gerne være med til at realisere dem. 
Interesserne kan være forskellige, så en lokaleløsning med 2 rum i forbindelse ville 
være ideel. 
Jeg vil slutte beretningen med en tak til jer alle – og en særlig tak til 
bestyrelseskollegerne og andre med tillidsposter, som får det hele til at fungere. 
 

/Karl Posselt, 15-02-2022. 




