
Referat fra Generalforsamling i Sydjysk 
Hovedkreds den 17-03-2018 kl. 12-16 i Vejen 

Følgende klubber var repræsenteret: 
 

Bov Skakklub  Esbjerg Skakforening Fredericia Skakforening 

Grindsted Skakklub Gråsten Skakklub Horsens Skakforening 

Kolding Skakklub Løgumkloster Skakklub Ribe Skakklub 

Skakklubben Evans Skakklubben Springeren Stouby Skakklub 

Tønder Skakklub  Vamdrup Skakklub Varde Skakklub 

Vojens Skakklub    

Dagsorden/referat  

1. Valg af dirigent. 

 

Referat: 

Peter Roesen blev valgt uden modkandidat. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet, både pr. mail og på hjemmesiden, så Generalforsamlingen var lovlig. 

 

2. Formandens Beretning: 

   

Referat: 

Før talen afholdtes et øjebliks stilhed for at mindes de skakkammerater, der ikke længere er 

iblandt os.  

 

Formanden kom i sin beretning ind på bestyrelsens arbejde. Under ”løbende aktiviteter” blev 

det godtgjort at der er en masse i gang i Hovedkredsen. Under ”Nye Initiativer” blev 

problemerne i fokuspunkterne opridset; ikke optimalt at det er bestyrelsen der selv skal i 

arbejdstøjet. Slutteligen rekruttering og 15.000,-puljen og en geografi der ikke kan gøres så 

meget ved. Og så var der tak for godt arbejde til den øvrige bestyrelse. 

Enstemmigt godkendt. 

 

Hele formandsberetningen kan læses her - http://sydjysk-hk.dk/wp-

content/uploads/2018/03/Formandsberetning-til-generalforsamlingen-den-17-03-2018.pdf  

 

3. Kassereren Beretning: 

 

Referat:  

Regnskab blev gennemgået af Claus Marcussen. 

Overskuddet blev så stort, fordi 15.000,--puljen til aktivitetsfremme stod urørt.  

Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 

 

http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2018/03/Formandsberetning-til-generalforsamlingen-den-17-03-2018.pdf
http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2018/03/Formandsberetning-til-generalforsamlingen-den-17-03-2018.pdf


4. Budgetoplæg: 

 

Referat: 

Budgettet blev gennemgået med fokus på beløb afsat til aktivitets- og medlemsfremmende 

aktiviteter. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

 

Referat:  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 

Forslaget blev énstemmigt vedtaget. 

 

6. Holdturneringen: 

 

Referat:  

Holdturneringsleder Vagn Lauritzen fortalte om, hvor nemt det havde været. Klubberne har 

været rigtigt gode til selv at komme til rette, derefter at meddele HTL dette. 

Der blev uddelt præmier til 1. og 2. pladser, berettet om op- og nedrykninger og et par spillere 

med maksimumsscore blev det også til: 

 

Række Sæson 2017-2018 Sæson 2018-2019 Præmier 

Xtracon Skakligaen Bov 1 rykker ned Evans 1  

1. Division (Grp 1) Evans 1 rykker op (nr 1) 
Fredericia 1 placeret nr 2 
Springeren 1 rykker ned (nr 7) 
Haderslev 1 rykker ned (nr 8) 

Fredericia 1 
Bov 1 

 

2. Division (Grp 3) Esbjerg 1 placeret nr 3 
Evans 2 placeret nr 4 
Alssund 1 rykker ned (nr 8) 

Springeren 1 
Haderslev 1 
Esbjerg 1 
Evans 2 
Horsens 1 
Bov 2 

 

Mesterrække 1 Horsens 1 rykker op (nr 1) 
Bov 2 rykker op (nr 2) 
Ribe spiller play-off kamp (nr 8) 

Alssund 1 
Springeren 2 
Varde 1 
Evans 3 
Haderslev 2 
Tønder 1 
Fredericia 2 
Play-off 

Horsens 1    750.- 
Bov 2            500.- 
 
Tæt opgør, begge 
37BP, men den 
indbyrdes kamp vandt 
Horsens, der dermed 
fik 14MP mod Bovs 12 

Mesterrække 2 Fredericia 2 rykker op (nr 1) 
Jerne 1 spiller play off kamp (nr 2) 
Ingen nedrykker 

Play-off 
Stouby 
Kolding 1 
Esbjerg 2 
Fredericia 3 
Gråsten 1 
Nørre Snede  
Vojens 1 

Fredericia 2   750.- 
Jerne 1           500.- 
 
Fredericia 42,5BP mod 
Jernes 33. 
 
Arthur Grzych, 
Fredericia 2       100.- 



A-rækken Vojens 1 vandt oprykningskampen 
Hvis Vojens 2 tilmeldes (Vojens 1 
skifter fra 4 til 8 mand) rykker 
Esbjerg 3 ned, da de har lavest 
antal brætpoint af de to 6’ere. 

Bov 3 
Springeren 3 
Varde 2 
Tønder 2 
Vamdrup 
Korning 
Grindsted 
Løgumkloster 
Evans 4 
Haderslev 3 
Jerne 2 
Vojens 2 / Esbjerg 3 

Bov 1                600.- 
Vojens 1          400.- 
Springeren 3   600.- 
Varde 2            400.- 
 
I gruppe 1 1 point 
forskel på 1 og 2 (14.5 
– 13.5) i gruppe 2 
ligestilling 13BP og 7-
8MP 
 
Kim Broksø, 
Springeren 3     100.-5 

B-rækken Jerne 2 og Haderslev 3 rykker op  
 

Vojens 2 / Esbjerg 3 
Alssund 2 
Varde 3 
Kolding 2 
Bov 4 
Gråsten 2 
Springeren 4 
Fredericia 5 
Oversø-Frørup 
Haderslev 4 
Fredericia 4 

Haderslev 3     600.- 
Alssund 2         400.- 
Jerne 2             600.- 
Varde 3            400.- 
 
I gruppe 1 0,5 point 
forskel (13-12,5) 
I gruppe 2 4p forskel 
(15-11) til gengæld 3 
på 11BP (+ Kolding2 
og Springeren 4). 

 

7. Pokalturneringen: 

 

Referat: 

Det mest positive var at der havde været flere hold med end sidste år. Men stadig for få hold 

til 3 indledende stævner på hverdagsaftner.  

Status: Af de planlagte tre indledende stævner i Haderslev, Grindsted og Vejle blev kun det i 

Haderslev afholdt (seks breddehold og et Elitehold. Springeren og Vojens gik videre i 

Bredderækken og Haderslev i Eliterækken); i Grindsted var tilmeldt to Breddehold, nemlig 

Varde og Grindsted, der begge går videre (efter generalforsamlingen er der blevet gjort 

opmærksom på at Vardes hold er tilmeldt som et Elitehold); i Vejle var tilmeldt to Elitehold 

(Evans og Fredericia) og 2 Breddehold (Evans og Fredericia), der alle går videre (oprindelig var 

der tilmeldt 3 breddehold, men det ene måtte dagen før stævnet melde fra). 

 

Lige som ved svarene på spørgeskemaundersøgelsen var der på generalforsamlingen delte 

meninger om strukturen – men overvejende stemning for at vende tilbage til ét 

weekendkvalifikationsstævne i hovedkredsen, da det er svært at ”forpligte” spillerne til at 

deltage i 2 gange kvalifikation og derefter evt. i landsfinalen i Pinsen. 

 

Der blev spurgt, hvorfor der stadig anvendes nærskakrating i pokalturneringen, der 

hurtigskakrates. Det er en DSU-beslutning, der formentlig ændres, efterhånden som de fleste 

får et brugbart hurtigskakratingtal.  

 



HK-finalestævnet for dette års Pokalturnering afvikles af Springeren lørdag den 7. april 2018 

fra kl. 12. 

 

8. Ungdomsaktiviteter: 

 

Referat: 

Ungdomsleder Lars Wisler gennemgik historikken omkring det indtil videre mislykkede forsøg 

på at få nedsat et brobygningsudvalg mellem skole- og klubskak. Lars vil gerne gøre et nyt 

forsøg og opfordrede interessenter til at melde sig.  Der kom et enkelt bud under 

generalforsamlingen. 

 

9. Andre Aktiviteter for året: 

 

Referat: 

SGP-udvalget stoppede sidste år, så bestyrelsen har selv måttet afvikle turneringen. De seneste 

tre år har deltagerantallet været stabilt (2017-18 286 deltagere, 2016-17 285 deltagere, 2015-

16 251 deltagere, men 2014-15 386 deltagere). Klubber opfordres at melde ind som arrangør. 

 

 Indkomne forslag: 

 

Referat: 

Der var indkommet 5 forslag til Generalforsamlingen.  3 fra bestyrelsen og 2 fra Kolding Skakklub; 

alle omhandlende holdskak. Forslag 3 fra bestyrelsen omfattede i alt 19 ændringsforslag til 

holdturneringsreglementet. Forslagenes fulde ordlyd: http://sydjysk-

hk.dk/2018/02/21/generalforsamling-i-sydjysk-hovedkreds/ 

 

Forslag 1 (fremsat af bestyrelsen): Holdturnering – strukturændring  

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds anmodes om (pålægges) til generalforsamlingen 2019 at 

udarbejde forslag til ændring af strukturen for holdturneringen  

 

Holdturneringsleder Vagn Lauritzen gennemgik historikken i holdskakkens nedadgående trend 

med færre hold end den struktur, der fremgår af reglementet. Derefter fremlagdes et forslag med 

3 strukturmodeller.  

Forslag til Sydjysk Hovedkreds’ generalforsamling d. 17. marts 2018 

Udfordringer: 

Med det nuværende deltagerantal tyder det pa  at der til næste sæson kun vil være 22 
firemandshold; det gør det vanskeligt at lave en fordeling, der ba de tager hensyn til styrke (A- 
og B-rækker) og geografi (køreafstande). 
 
I Mesterrække 2 er der lange køreafstande, da den dækker hele hovedkredsen.  
Der er ma ske fundet en pragmatisk løsning med 70 km reglen, men selvom de deltagende 
klubber stort set er tilfredse, bør der findes en anden løsning. 

http://sydjysk-hk.dk/2018/02/21/generalforsamling-i-sydjysk-hovedkreds/
http://sydjysk-hk.dk/2018/02/21/generalforsamling-i-sydjysk-hovedkreds/


 
Den nuværende struktur er beskrevet som: 

 
 
Men er snarere: 

 
Derfor har der været et par forslag ude om en ændring af strukturen: 
 



 
 
 

 



 
 
 

 

Disse blev drøftet, uden at der var enighed om én model. Fra diskussionen: 

 

- Kan man risikere, at kvalifikationsrækken smuldrer – at det ikke bliver fuldtallig med 8 hold?  

  Ja, det kan man godt. 

- Preben Sørensen foreslog en mere visionær model: Skakspillere er vilde med  

  weekendturneringer som Sondex Cup og Horsens Lang Weekend. Holdturneringen kan laves  

  med et ”kvikkere” set-up, hvor alle kampe afvikles som samlede ”skakfestivaler” i løbet af  

  f.eks. 3 weekender. 

- Andre troede ikke på weekendstævner. Der er adskillige holdspillere i de lavere rækker, der  

  under ingen omstændigheder vil spille skak i weekenden. Den nuværende Mester 2 spilles  

  hovedsagelig på hverdagsaftner. Det var et nødvendigt kompromis for at få denne række op  

  at stå med 8 hold. 

- Nikolaj Lundgren foreslog 6-mandshold – helt op i divisionsrækkerne.  

Forslag til generalforsamlingen: 

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds anmodes om (pålægges?) til 
generalforsamlingen 2019 at udarbejde forslag til ændring af 
strukturen for holdturneringen ud fra de viste oplæg, nummereret 1, 
2 og 3, samt de kommentarer, der er fremkommet under 
behandlingen af oplæggene; generalforsamlingen kan fravælge et 
eller flere af oplæggene som værende uinteressante. Den nye struktur 
bør være gældende fra sæsonen 2019-2020 og der skal indarbejdes 
nødvendige overgangsbestemmelser. 
 



- Thomine Stolberg-Rohr anså model 2 som egnet til at løse de nuværende udfordringer. 

- Hansjørgen Clausen foreslog model 3 med 10 hold og 9 runder i Mesterrækken 

- Søren Grymer nævnte det tilbagevendende problem, når små klubber med 4-mandshold  

  kvalificerer sig til oprykning til en række med 8-mandshold. 

- Jens Otto Grabau var tilfreds med den nuværende struktur. Stouby ligger som regel midt i  

  M2, og modellen fastholder klubbens 8 holdspillere som aktive i  

  holdturneringssammenhæng.  

- ”Lav ikke om på noget” var også et konkret udsagn i diskussionen. 

- Lars Wisler: En ny model skal under alle omstændigheder imødekomme ønsker fra både  

  små og store klubber. 

 

Bestyrelsens intention med det foreliggende forslag var ikke at beslutte en bestemt model på 

dette års generalforsamling, men at lytte. Det var ikke uventet, at der var delte meninger, og 

bestyrelsen må nu prøve at udarbejde et fleksibelt strukturforslag, der får så mange medlemmer 

som muligt til at deltage i holdturneringen. 

 

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for og 2 imod. 

 

Forslag 2 (fremsat af bestyrelsen): Holdturnering – ændring af A- og B-rækkerne.  

Udfordringer: 

Med det nuværende deltagerantal tyder det pa  at der til næste sæson kun vil være 22 
firemandshold; det gør det vanskeligt at lave en fordeling, der ba de tager hensyn til styrke (A- 
og B-rækker) og geografi (køreafstande). Derfor foresla s en ændring af strukturen for A- og B-
rækkerne allerede fra næste sæson. 
 
Den nuværende struktur er beskrevet som: 
 
§ 2.                Holdinddeling 

Holdene søges inddelt sa ledes: 

Mesterrække 1                                                              8 hold 

Mesterrække 2                                                                8 hold 

4 A-grupper a  indtil 6 hold, geografisk opdelt       24 hold 

4 B-grupper a  4-8 hold, geografisk opdelt   16-32 hold 

Der kan derudover oprettes C-grupper for skoleskakspillere og juniores med et ratingtal 
under 1200. Disse grupper spiller normalt weekend-kampe. 

 
I praksis: 



 
 
Derfor foreslås en mere fleksibel struktur som vist nedenfor, hvor alle tilmeldte 4-mands hold 
spiller forrunder før jul og derefter deles i A- og B-rækker, der spiller slutrunder efter jul. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Det blev nævnt som en ulempe, at man ikke kan planlægge for en hel sæson, idet man først vil 

kende modstandere og spilledage for holdkampene efter nytår, når forrunden er færdigspillet. 

Denne ulempe mente de fleste at kunne håndtere.  

 

Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for og 4 imod. Øvrige undlod. 

 

Forslag 4 (fremsat af Kolding Skakklub): Der bliver ikke spillet holdkampe i uge 7, som er 

skolernes vinterferie. 

Forslag bortfaldt, da der var lige mange stemmer for og imod.  

Et mere omfattende forslag, der også omfatter friholdelse af uge 7 blev vedtaget som 

delforslag i bestyrelsens forslag 3.  

 

Forslag 5 (fremsat af Kolding Skakklub): Alle holdkampe afvikles på hverdage. 

Forslaget faldt. 2 stemmer for, øvrige imod. 

I den senest afsluttede sæson har kun én klub benyttet sig af 70 km. reglen. Kolding Skakklub 

vil i givet fald søge at undgå søndagskampe i M2 ved at tilbyde at spille hjemmekampe på 

udebane. 

 

Forslag 3 (fremsat af bestyrelsen): Holdturnering – diverse reglementsændringer.  

Forslaget omfatter i alt 19 konkrete forslag til ændringer af reglementet. Det drejer sig både 

om substantielle ændringer, konsekvensændringer og redaktionelle præciseringer. 

 

De fleste forslag kunne forsamlingen umiddelbart tilslutte sig. Enkelte forslag blev godkendt 

med visse ændringer og enkelte forslag blev nedstemt. 

 

De oprindelige forslag, ændringsforslag og afstemningsresultater kan findes i et bilag til dette 

referat. Bilaget skal derfor sammenholdes med referatet. 

 

I henhold til vedtægterne skal datoen for næste års generalforsamling besluttes på 

generalforsamlingen. Formanden foreslog, at næste års generalforsamling afholdes lørdag den 

23. marts 2019.  

Forslag til generalforsamlingen: 

§ 2.                Holdinddeling ændres til: 

Holdene søges inddelt således: 

Mesterrække 1                                                             8 hold 

Mesterrække 2                                                             8 hold 

De tilmeldte 4-mands hold inddeles geografisk i grupper á 3 eller 4 hold, der spiller 3 runder 
i efterårssæsonen om kvalifikation til A rækkerne. 

I forårssæsonen spilles i 2 A-rækker á 4 hold; de øvrige hold spiller i B-rækker á 3, 4 eller 5 
hold.  

 

 



Forslaget blev godkendt. 

 

10.  Valg: 

 

Referat:  

Følgende blev valgt: 

 

Formand: Karl Posselt, Vojens 

Kasserer: Claus Marcussen. Fredericia 

Bestyrelsesmedlemmer: Vagn Lauritzen, Løgumkloster, Søren Krabbenhøft, Springeren og Lars 

Wisler, Grindsted 

Suppleant: Hansjørgen Clausen, Gråsten 

Revisorer: Bjarne Rasmussen, Varde og Gert Jöhnk, Haderslev 

Revisorsuppleant: Svend Erik Kramer, Bov 

 

11.  Eventuelt:  

 

Referat: 

Indstillet til DSU´s Hæderstegn: Bjarne Meldgaard Rasmussen, Varde 

Indstillet til DSU´s Initiativpris: Løgumkloster Skakklub. 

 

Som noget nyt var der forud for generalforsamlingen udsendt et udkast til sæsonkalender 

2018-19. Der var ingen, der havde umiddelbare kommentarer til kalenderen, der så kan bruges 

til planlægning i klubberne.  

 

Skakklubben Evans får ny formand på klubbens generalforsamling 5. april: Thomine Stolberg-

Rohr. 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden, der takkede 

dirigenten for veludført gerning. 

/ Ref.: Søren Krabbenhøft 

 


