
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 20-02-
2023. 
 
DELTAGERE:  
Benny Christensen, Bjarne Sundgaard, Finn Nielsen, Jan Kjelin, Jesper Brogaard-Radoor, Morten 
Jessen, Jesper Kallesen, Kristian Detlevsen, Vibeke Møller, Mogens K. Larsson, Ole Harbo og 
Karl Posselt.  
 
Karl Posselt bød velkommen til generalforsamlingen, der blev afviklet via storskærm, hvor alt 
materiale blev vist – herunder også oplysninger om varsling af generalforsamlingen.  
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Kristian Detlevsen blev foreslået og valgt. 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Karl Posselt aflagde beretning. Den er desuden bilag til dette referat.  

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Der var kun ganske få kommentarer til beretningen – herunder til skak på kommunens skoler.  

 

Beretningen blev énstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Kasserer Mogens K. Larssons forelagde og kommenterede det reviderede regnskab for 2022. 

Det er desuden bilag til dette referat.  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Næsten hele underskuddet på 5.000 kr. skyldes kursregulering på aktionærkontoen. Det gav 

anledning til en diskussion af, om denne kapitalanbringelse er en dårlig idé. Et flertal mente 

dog ikke, det giver mening at sælge, mens kursen er lav, når vi ikke skal bruge denne kapital 

nu. 

 

Der var kritik af, at selve juleturneringen havde givet underskud og kun blev reddet af et godt 

overskud på køkkensalget. Det blev taget til efterretning. Forklaringen var, at der var foretaget 

præmieberegning på grundlag af tilmeldingerne, hvorefter sidste-øjebliks afbud ødelagde 

budgettet. 

  



 

 

Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat:  

Formanden fremlagde årsplanen med følgende aktiviteter, der ikke indeholder nyskabelser.  

- Fortovsskak (Vojens Høtte), lørdag den 26. august 

- Skakskole 

- Deltagelse med hold i holdturneringen 

- Klubturnering 

- Skakforedrag/teoriundervisning 

- Vojens Juleturnering – deltagelse i SGP 

- Venskabsmatch (Kolding/Haderslev) 

- Pokalturnering (hurtigskak for 4-mandshold) 

- Lynturneringer, uformelle turneringer på friaftner 

- Skak på nettet – hvem vil arrangere/styre? 

 

Formanden efterlyste andre forslag fra medlemmer, der savner noget. 

 

Mht. skak på nettet har Jesper K. og Jesper B-R forsøgt at samle medlemmer til en turnering et 

par gange, men uden rimelig tilslutning. Måske kræver det et ekstra skub, hvis de tekniske 

udfordringer skal overvindes. Jesper K. er klar til at gøre et ekstra forsøg. 

 

Klubturneringsformen blev drøftet. Der er voldsom forskel i deltagerantallet før og efter jul i 

denne sæson, så det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. 

Der var tilslutning til, at turneringen er intern og kun lokalt ratet. Én stor schweizergruppe giver 

passende udfordringer for de fleste, men forudsætter, at partierne afvikles planmæssigt. 

Monrad er lidt mere fleksibel, og faste alle-mod-alle-grupper er lettest at administrere, men har 

andre ulemper, når styrkeforskellene trods alt ikke er større end nu.  

 

Kristian Detlevsen foreslog et GM-simultan-arrangement. 

Vibeke Møller ønsker sig skakundervisning, men tidligst fra kl. 19.30.  

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Mogens K. Larsson havde udarbejdet forslag til et budget i balance.  

Der er nogle usikkerhedsmomenter: DSU ventes at forhøje kontingentet med 60 kr. pr. år med 

virkning fra 01-07-2023. Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds fremlægger på 

generalforsamlingen den 18. marts 2 kontingentforslag – ét med uændret kontingent, og ét 

med nedsat kontingent. 



 

 

 

Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent.  

Dog med den tilføjelse, at hvis vi kan rekruttere og fastholde flere unge DSU-medlemmer bliver 

vi nødt til på næste generalforsamling at kigge på kontingentsatsen for denne gruppe, som 

giver os flere udgifter end indtægter. 

 

Gældende 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 

 

 

9. Valg.  
I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.  

 

Referat: 

Valg:  

- Ole Harbo og Mogens K. Larsson blev genvalgt.  

- Morten Jessen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

- Kristian Detlevsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Morten Jessen foreslog, at der bliver gjort status over klubbens materialer. Det vanskeliggøres 

af, at klubben har materialer flere steder. Morten aftaler tid for en opgørelse med Ole Harbo. 

  

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet. 

 

/Ref: Karl Posselt – 22-02-2023 
 
 

 
 
Formandens underskrift      Dirigentens underskrift 
 
 
 
______________________                                                             ________________________ 
       Karl Posselt       Kristian Detlevsen 
 



 

 

Generalforsamling 2023 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 20-02-2023 kl. 19.30 i klublokalet i Vojens 
Kultur- og  Musikhus, Vestergade 20, 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, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant  
Valgene gælder for 2 år. 
 
10. Eventuelt. 
 

 

Formandsberetning 2022-23 

 
Beretningen dækker perioden siden sidste års generalforsamling den 21-02-2022. 
 
Bestyrelsen har i efterhånden mange år bestået af kun 3 – og de samme 3 medlemmer, nemlig 
Ole, Mogens og Karl. Det har kunnet lade sig gøre, fordi medlemstallet også har været stabilt og 
aktiviteterne har kørt på næsten samme måde. Faktisk har vi kun holdt et enkelt bestyrelsesmøde 
siden sidste generalforsamling. Resten har vi klaret pr. mail. 
 
Efter et par sæsoner med en masse Corona-bøvl var de fleste pandemi-restriktioner stort set 
ophævet sidste år på denne tid. Til gengæld valgte Haderslev Kommune at inddrage det meste af 
Danmarksgade 8 til brug for hjemmeplejen. Dermed blev skakklubben og de andre 
foreningsbrugere – efter en længere periode med et frygteligt byggerod i Danmarksgade rent ud 
sagt smidt ud. Kommunen har undskyldt og erkendt, at forløbet ikke var elegant. Det lykkedes dog 
på et meget sent tidspunkt at få en dialog med kommunen – og siden at få anvist et alternativ 
klublokale i Vojens Kultur- og Musikhus, hvor vi flyttede ind den 25. april 2022. Her har de fleste af 
vore ønsker heldigvis kunnet opfyldes. Blot ikke ønsket om 2 lokaler i tilknytning til hinanden. 
 
Samtidig med indflytning i et nyt spillested i Vojens Kultur- og Musikhus blev klubbens nye trøje 
med logo taget i brug. Jeg skal i øvrigt opfordre jer til at bruge den, når I spiller holdskak eller 
repræsenterer klubben i udenbys turneringer. 
 
Klubturneringen 
I klubturneringen har vi valgt at fortsætte med en Schweizerturnering med alle deltagere i én 
gruppe og kun med lokal ratingberegning. Det betyder, at rating fra klubturneringen ikke gælder, 
når vi deltager i andre, koordinerede turneringer. Til gengæld sparer vi ratingafgiften (30 kr. pr. 
deltager) til DSU og skaffer os en ”ratingfri zone”, som gør det mindre risikabelt at eksperimentere 
lidt ved brættet! 
 



 

 

15 deltagere spillede med i forårsklubturneringen 2022. Mogens K. Larsson sejrede med 6 points 
foran Jesper Kallesen med 5½. Med denne sejr genvandt Mogens desuden titlen som klubmester 
2021-22. 
 
I efteråret 2022 var der 14 deltagere med i klubturneringen. Første halvsæson blev vundet af 
Benny Christensen med 5½ points foran Hans-Henrik Vognsen og Jesper Kallesen med 
henholdsvis 5 og 4½. Mogens K. Larsson måtte tage til takke med en 5.-plads og 4 points, så det 
bliver spændende, om han kan genvinde klubmestertitlen i denne sæson. 
 
Forårsklubturneringen 2023 har ikke færre end 22 deltagere, og dette højdespring i 
medlemstal/deltagerantal vender jeg tilbage til. 
 
SydGrandPrix 
Hovedkredsens SGP-sæson 2021-22 var tæt på igen at blive smadret af pandemien, men efter 4 
aflyste afdelinger – heriblandt Vojens Juleturnering – lykkedes det at forlænge sæsonen og 
rekonstruere, så der kunne afvikles i alt 6 stævner – mod normalt 7. Det var ”de sædvanlige 4”, der 
repræsenterede Vojens i SGP-serien, og i kampen om GrandPrix-points og samlet resultat for hele 
sæsonen sluttede Jesper Kallesen på en præmieplacering som nr. 2 i 2. klasse. I samme klasse 
blev Benny Christensen nr. 4 og Karl Posselt nr. 8. I 3. klasse fik Emil Baltzer også en præmie som 
toer (http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2021).  
 
I sæson 2022-23 er det igen Jesper, Benny og Emil, der er mest aktive for Vojens. Ny i kredsen er 
Peter Josiassen, der har været med i skoleskakgruppen et par gange. Benny er rykket ned i 3. 
klasse, hvor det går rigtig godt med at score GrandPrix-points, så chancen for en sæsonpræmie er 
stor! 
 
Vojens Juleturnering 
Efter 2 års Coronapause påtog Vojens Skakklub sig igen at arrangere Vojens Juleturnering den 28. 
december 2022 som 2. afdeling af SydGrandPrix. Ulempen ved at være arrangør er naturligvis, at 
der skal bruges betydelige frivillige kræfter på sagen, og at man ikke samtidig kan deltage i 
turneringen. Denne gang var der dog rekordmange (7) Vojens-medlemmer med ift. tidligere år. 
Bedste resultat opnåede Kristian Detlevsen i 2. klasse, hvor han med 4½ points scorede en 3.-
præmie. Tak til Vibeke, Ole, Morten og Mogens for perfekt håndtering af køkken og 
turneringsafvikling. 
 
Holdturneringen 
Sæson 2021-22. Vojens deltog i Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering med et 8-mandshold i 
Mesterrække 2 og et 4-mandshold i gruppen med fri tilmelding.  
Resultaterne var ikke gode. Begge hold sluttede sidst i deres række/gruppe. Sæson Sæson 2022-
23. Efter ændring af reglementet har Mesterrække 2 nu skiftet navn til A-rækken, og der spilles 
med 6-mandshold imod tidligere 8-mandshold. Her ligger Vojens 1 på førstepladsen inden de 2 
sidste runder. Vojens 2 spiller i B-rækken med et 4-mandshold, og Syd-gruppen er færdigspillet 
med Vojens-holdet på en nogenlunde acceptabel 3.-4.-plads af 5 hold i gruppen.  
 
Pokalturneringen 
Lørdag den 23. april 2022 afholdt Sydjysk Hovedkreds pokalkvalifikationsstævne på Museum 
Sønderskov i denne hurtigskakturnering for 4-mandshold. Vojens Skakklub deltog med et hold 
bestående af Benny Christensen, Jesper Kallesen, Kristian Detlevsen og Jesper Brogaard – med 
Morten Jessen som reserve. Det gik ganske godt, og holdet blev bedst placerede hold under 1600 
i rating. I øvrigt blev Morten på dagen shanghajet som fast mand på et tilmeldt hold fra 
Tønder/Leck! 
 

http://sydjysk-hk.dk/SGP/?SGPyear=2021


 

 

Foredragsaften  
Mandag den 7. november 2022 havde vi besøg af mesterspiller Per Hansen (Haderslev Skakklub), 
der gav en masse gode råd om, hvordan man kan blive en bedre skakspiller. En god aften med en 
mand, der brænder for at udbrede kendskabet til skak og tilfredsstillelsen ved at træne og blive 
bedre. 
 
Hvis nogen af jer har gode ideer til yderligere strukturerede aktiviteter på ”friaftener”, vil jeg gerne 
være med til at realisere dem. 
 
Rekruttering af nye medlemmer 
På sidste års generalforsamling noterede jeg mig en beskeden, men vigtig fremgang til 18 DSU-
medlemmer. Denne positive udvikling er fortsat, og i øjeblikket er klubben registreret med 23 i 
Unionens medlemskartotek. Der er både tale om modne mennesker, der er vendt tilbage til 
skakspillet efter årelang pause, og unge medlemmer, der ikke tidligere har spillet i klub. Det 
paradoksale ved situationen er, at vi tidligere har brugt flere kræfter på rekrutteringsforsøg, der 
ikke er lykkedes, end nu, hvor tingene ser ud til at lykkes. Under alle omstændigheder har de 
seneste 2 sæsoner mod forventning givet en procentuelt stor stigning i medlemstallet, som det nu 
er opgaven at holde fast i! 
 
Vojens Skakskole / skoleskak 
I skakskolen, hvor børn kan komme og få skakinstruktion hver mandag kl. 18-19 er der registreret 
nogenlunde samme antal betalende som tidligere, men fremmødet er om muligt endnu mere 
ustabilt end tidligere, og frafaldet/gennemstrømningen i afdelingen er stort. Lige nu er der imidlertid 
dukket en lille gruppe unge interesserede op. Der er håb om, at de hurtigere end begynderbørn 
kan sluses ind i klubben som regulære DSU-medlemmer, hvis de viser tilstrækkelig interesse. 
 
Haderslevs kommunemesterskaber i skoleskak henvender sig til 3.-6. klasse og blev i 
oktober/november 2022 gennemført efter samme koncept som før pandemien – desværre igen 
uden deltagelse af Bregnbjergskolen, der meldte afbud i sidste øjeblik. 
 
Høtteskak 
Som sædvanlig arrangerede klubben fortovsskak (lørdag den 27. august) i forbindelse med den 
årlige byfest i Vojens. Høtteskak er et rent propaganda-arrangement, hvor det gælder om at 
komme i positiv kontakt med flest mulige, der kan spille skak, eller som har lyst til at lære det – 
altså potentielle nye medlemmer af klubben! Der plejer at være mange mennesker i Rådhuscentret 
i løbet af formiddagen, så det er en god lejlighed til at gøre reklame for klubben. Høtteskak er 
under alle omstændigheder med til at gøre klubben synlig i byen.  
 
Intern information 
Vi magter ikke længere at udsende et medlemsblad (SPRINGEREN) på tryk. I stedet bruger jeg 
kræfterne på at vedligeholde hjemmesiden med hyppige opslag og information. Klubben har også 
en Facebookside, der ikke er så livlig, som jeg kunne ønske mig. I stedet vil jeg henvise til 
Hovedkredsens Facebookside https://www.facebook.com/sydjysk.skak.  
Men jeg har en forventning om, at I jævnligt tjekker hjemmesiden https://www.vojensskakklub.dk/ 
for at holde jer orienteret om, hvad der sker i klubben. Når der er information, jeg vil være sikker 
på, at alle ser, sender jeg en direkte mail til jer. Enkelte af jer har hverken mail eller internet. Jer 
prøver jeg at huske at orientere på anden måde. 
 
Sydjysk Hovedkreds og Dansk Skak Union 
Vojens Skakklub er ”del af noget større” i kraft af medlemskab af Sydjysk Hovedkreds og Dansk 
Skak Union, lige som Vojens Skakskole er medlem af Dansk Skoleskak. Jeg har været formand for 
Sydjysk Hovedkreds siden 4. og 5. Hovedkreds fusionerede i 2015. Jeg vil gerne afløses på den 
post lige som holdturneringleder Vagn Lauritzen, så der er brug for nye kandidater, hvis én af jer 

https://www.facebook.com/sydjysk.skak
https://www.vojensskakklub.dk/


 

 

har lyst. 
 
I dansk Skak Union arbejdes der p.t. med strategier for fremtiden, og efter mange år med stigende 
udgifter og uændret kontingent vil Hovedbestyrelsen på Delegeretmødet i Påsken fremlægge 
forslag om en kontingentforhøjelse på 60 kr. pr. medlem pr. år. 
 
Afslutning 
Den positive udvikling, vi har set i løbet af beretningsperioden, giver anledning til optimisme. 
Udfordringen er så at finde den rette balance i aktiviteterne, så klubben både er interessant for 
dem, der ikke kan få skak nok, og dem, der har skak som én af flere interesser. Lige som der skal 
være plads både til store ambitioner og hyggeskak.  
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, 04-02-2023. 
 
 
 

 
 


