
Referat fra bestyrelsesmøde i Vojens Skakklub tirsdag den 29. november 2022, kl.  
19-21 på Thorsager 8 i Vojens. 
 

Deltagere: Ole Harbo, Mogens Kirchner Larsson og Karl Posselt. 

1. Siden sidst. 
- Nyt fra Sydjysk Hovedkreds og DSU 
- Skakforedragsaften med Per Hansen 07-11-2022 
- Kommunemesterskaber i skoleskak i Haderslev 
 

Referat:  
Sydjysk Hovedkreds: Der blev orienteret om Vejlekredsens Skoleskakklub, forsøget på at stifte 
en skakklub i Vejen, klubjubilæer i Esbjerg og Tønder, dommerkursus i Vejen med 10 deltagere. 
 
DSU: Orientering om Unionens strategiarbejde, genvalg af Dvorkovich som FIDE-præsident, nyt 
DSU-initiativ med ansættelse af Trine Treppendahl til at organisere uformelle skakaktiviteter. 
Desuden om Jens Kristiansens fremragende resultat ved VM for seniorer (+65). 
 
Foredragsaften: Der var god medlemstilslutning til arrangementet, og Per gjorde det rigtig 
godt. Der var gode råd til alle tilhørerne. 
 
Kommunemesterskaber i skoleskak i Haderslev: Genoptaget efter Coronapause i 2020-21. 
Flere end 300 skoleelever fra 3.-6. klasse var i slutningen af oktober/begyndelsen af november 
tilmeldt til bondeskak/minigames og ”rigtig” skak. Efter 2 dage med indledende stævner blev 
der afholdt finale for 36 deltagere. 4 kvalificerede sig til DM i Ollerup, og 2 deltog med pæne 
resultater – henholdsvis 4 og 5 points af 8 mulige. Desværre var der ingen deltagere fra 
Bregnbjergskolen i Vojens. 

2. Økonomisk status. 
- herunder medlemsstatus 
- medlemstilskud fra Haderslev Kommune 
- udsigt til kontingentstigning til DSU (årlig stigning på 60 kr. pr. medlem) 
 

Referat:  
- Økonomien ser trods prisstigninger stadig fornuftig ud, og vi kan godt leve med et lille  
  driftsunderskud. Trods udsigten til kontingentstigning til DSU vil bestyrelsen foreslå uændret  
  kontingent på generalforsamlingen i 2023. 
- Der ser ud til at være nye medlemmer på vej ind i klubben, og Karl sender navneoplysninger  
  til medlemskartoteket hos Mogens. 
- Karl har indsendt ansøgning om medlemstilskud for medlemmer u. 25 år hos Haderslev  
  Kommune. 

3. Vojens Juleturnering 2022 – SGP-3, den 28.12.2022. 
- Der er udsendt invitation og bestilt lokaler 
- frivillige hjælpere og opgavefordeling 
- indkøb 
- køkkenpriser 



- bræt, brikker og ure – lån fra naboklubber 
- økonomi, indskud og pengepræmier 
- andre præmier 
 

Referat: Der er check på det meste, og de resterende ting kan først ordnes, når vi kender 
deltagerantallet, cirka. Mogens, Karl og Morten Jessen tager sig af turneringsledelse, mens Ole 
og Vibeke Møller tager sig af køkken og salg. 
Antallet af tilmeldte afgør behovet for evt. lån af materialer fra naboklubber. 
Indskud: 150 kr. Juniorer/ungdom (u. 21 år) 100 kr. Skoleskakspillere 50 kr.  
Mogens sørger for pokaler eller medaljer til skoleskakspillerne. 

4. Lokaleforhold efter flytning 
 
Referat: Der er gennemgående tilfredshed med det nye klublokale og materielskabe. De 
færreste er generet af trafikstøj fra Vestergade. 
En gang imellem kunne det være rart med et ekstra tilstødende lokale, hvis der samme aften 
både er behov for ro til turneringspartier og mulighed for lidt mere afslappede forhold til mere 
uformel hyggeskak og -snak. Vi må ikke længere have en permanent roll-up stående som 
reklame for skakklubben, men kan evt. sætte den op ud mod hovedgaden, mens vi har 
klubaften. En mobil opslagstavle burde der også kunne findes opbevaringsplads til i lokalet 
med materialeskabene. 

5. Status for Klub- og Holdturnering 
 
Referat:  
Klubturnering: Selv om der i princippet er ret stor styrkemæssig forskel mellem top og bund, er 
der trængsel på midten, og der er så mange jævnbyrdige partier eller små overraskelser, at en 
schweizerturnering virker ret godt – bortset fra, at næste runde først kan/bør lægges, når 
forrige runde er afviklet. Opdeling i flere grupper ville formentlig koste motivation hos 
”nedrykkere”. 
 
Holdturnering: Det er for tidligt ud fra de foreløbige resultater at vurdere styrkeforholdene i A- 
og B-rækken. Der har allerede været brug for reserver i et omfang, der bekræfter det 
fornuftige i kun at tilmelde 2 hold. 

6. Skole-/ungdomsskak 
- Børn i Vojens Skakskole 
 

Referat: I øjeblikket er fremmødet mellem kl. 18 og 19 skiftende og gennemgående beskedent. 
Begynderne kræver konstant opmærksomhed og kan ikke selvtræne. Vi håber at kunne 
etablere et fællesskab for de lidt større børn/unge, så de kan motiveres til at konkurrere og 
selvtræne, selv om de kun er 3-4 stykker. 
Vi bør overveje at supplere med at sætte noget op på Lichess. Det kræver, at der er én til at 
tage sig af det tekniske. 

7. Juleafslutning den 19.12.2022 



- Forslag til program for juniorer, hvis deltagerantallet gør det muligt: turnering, pakkegaver, æbleskiver, kage og 
sodavand. 
- Forslag til program for seniorer: turnering, pakkegaver, æbleskiver og gløgg. 
 

Referat: Vi gør, som vi plejer med en pakkegave til ca. 25 kr. Det er lidt usikkert, om der er 
børn nok til en lynturnering kl. 18, men vi kan nok lave en hyggelig juleafslutning med 
æbleskiver og sodavand. 

8. Generalforsamling 2023 
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. Valgene gælder for 2 år. 
Forslag: Generalforsamlingen foreslås afholdt mandag, den 20. februar 2023, kl. 19.30 i Vestergade 20. 
 

Referat: Generalforsamlingsdatoen blev godkendt. 
Benny Christensen (bestyrelsessuppleant), Vibeke Møller (revisor) og Karl Posselt (formand) er 
ikke på valg i 2023. På valg i 2023 er Ole Harbo (næstformand), Mogens Larsson (kasserer), 
Morten Jessen (bestyrelsessuppleant) og Kristian Detlevsen (revisorsuppleant).  

9. Forårssæsonen 2023 
 

Referat:  
Venskabskamp: Der er aftalt en venskabsholdkamp på så mange brætter som muligt mellem 
Kolding (medlemmer fra Kolding Skakklub og Skakklubben Springeren) og Haderslev 
(medlemmer fra Haderslev og vojens Skakklub) mandag den 9. januar 2023 kl. 19.30. Den 
foregår i Haderslev. 
Formatet bliver formentlig 2 hurtigskakpartier. Vi skal forsøge at få så mange medlemmer med 
som muligt. 
 
Klubturneringen, forår 2023: fortsætter som hidtil med én schweizergruppe. Turneringen er 
ikke koordineret, men kun lokalt ratet. 
 
Pokalturneringen for 4-mandshold: Hovedkredsen har planlagt kvalifikationsstævne på Museet 
Sønderskov lørdag den 15. april 2023. Lad os prøve at få mindst ét hold med i år. 
 
Karl laver en skakkalender for foråret. 

10. Eventuelt  
 
Referat: Intet til dette punkt. 

Referent/ Karl Posselt, 03-12-2022 

 

 


