Referat fra generalforsamlingen i Sydjysk Hovedkreds den 23/3 2019
Følgende klubber var repræsenteret:
Esbjerg Skakforening

Fredericia Skakforening

Stouby Skakklub

Grindsted Skakklub

Gråsten Skakklub

Kolding Skakklub

Løgumkloster Skakklub

Ribe Skakklub

Skakklubben Alssund

Skakklubben Evans

Skakklubben Springeren

Vamdrup Skakklub

Haderslev Skakklub

Vojens Skakklub

Tønder Skakklub

1. Valg af dirigent:
Niels Falsig 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:
Før aflæggelse af beretningen blev der holdt et minuts stilhed til minde om de
skakkammerater, der i årets løb er afgået ved døden.
Formandens beretning kan i sin fulde ordlyd findes på HK-hjemmesiden (http://sydjyskhk.dk/).
Der var ros til bestyrelsen for godt arbejde. Skaklejren er en rigtig god ide.
Der kommer et Skoleskakarrangement i Kolding/Fredericia 27. april.
Beretningen blev énstemmigt godkendt.
3. Kassereren Beretning:
Regnskab blev gennemgået. Også det kan findes på HK-hjemmesiden.
Underskuddet skyldes at vores nyindkøbte live-brætter er afskrevet på en gang.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt
4. Budgetoplæg:
Budgetforslaget blev gennemgået - med fokus på beløb afsat til medlemsfremmende
aktiviteter. Budgettet går tilnærmelsesvis i nul.
5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev énstemmigt vedtaget.
6. Holdturneringen:
Holdskakken blev gennemgået. Se oversigten på hjemmesiden.
Præmierne blev i år udbetalt i kontanter.

7. Pokalturneringen:
Vi forsøgte i 2018 at gøre det regionalt med flere stævner og en samlet finale. Vi fik dog ikke så
meget ud af det, så vi prøver igen med ét kvalifikationsstævne. Det bliver på Museet på
Sønderskov. Der blev opfordret til deltagelse fra flere klubber – herunder også med juniorhold,
så kom nu frem. Tilmeldingsfrist 29. marts.
8. Ungdomsaktiviteter:
Der er skakweekend med undervisning m.m. for skoleskakspillere den 23.-24. marts. Det
foregår i Odense.
Kolding/Fredericia Skoleskak har afholdt et holdstævne i november og inviterer til et
tilsvarende stævne i Fredericia den 27. april 2019.
Der blev yderligere orienteret om kommunemesterskaber i Haderslev og Tønder med mange
deltagere og mulighed for kvalifikation til DM i skoleskak. Tønder Skakklub har i flere omgange
samarbejdet med den lokale SFO, det har kastet spillere af sig.
Landsfinalen i Skoleskak har netop været afviklet i Kolding med 1.400 deltagere.
9. Andre Aktiviteter:
Et grænseoverskridende genforeningsarrangement er i støbeskeen i 2020, og alle er velkomne.
Der bliver holdt generalprøve i efteråret 2019.
Der er udsendt en foreløbig skakkalender til klubberne med datoer for de indtil videre kendte
arrangementer.
SGP startede som SydGP i 4. Hovedkreds i forbindelse med 75 årsjubilæet i 2002.
Ansøgere til næste sæsons SGP søges og gerne med geografisk spredning.
Vagn Lauritzen nævnte, at det vil blive præciseret i SGP-reglementet, at der ikke gives GPpoints til deltagere, der ikke er medlemmer af Hovedkredsen.
SGP trækker stadig mange til, så vi skal hæge om turneringen og gerne få den til at vokse igen;
der har været ca. 40 spillere pr. stævne i den seneste sæson.
10. Indkomne forslag:
I forlængelse af sidste års Generalforsamling fremkom bestyrelsen med en række forslag til
ændring af holdskakreglementet – både generelle og strukturelle. Forlagene kan ses i deres
helhed på HK-hjemmesiden. Vagn Lauritzen fremlagde, redegjorde for konsekvenser og
besvarede opklarende spørgsmål, inden der blev stemt om de enkelte forslag. I forhold til
sidste års langvarige diskussion var dette års drøftelse langt mere struktureret, og dirigenten
gav god plads til de enkelte klubbers argumenter.
Under afstemningerne var klubbernes stemmeberettigede repræsenteret med i alt 39
stemmer.

§ 8,1 Godkendt
§ 8,2 Godkendt
§ 8,3 Godkendt
§ 12 Playoffkampe Godkendt
A4: 8 for, flere imod - så faldet
A3: 8 for, flere imod - så faldet
A2: 9 for, flere imod - så faldet
A1: 15 for 19 imod, så faldet
B1: Der findes en formulering til næste år
B2: Faldet
B3: ikke mulig.
C: Vedtaget
D2: 7 for, flere imod - så faldet
D1: 0 for, så faldet
D3: 18 for 14 imod, så vedtaget
11. Valg:
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: Niels Skovvart, Alssund
12. Eventuelt:
Hovedkredsbestyrelsen har indstillet følgende til Unionens hæderstegn og initiativpris:
Hæderstegn: Kim Skaaning, Evans.
Initiativpris: Esbjerg Skakforening.
Holdskakhjemmesiden viser ikke i alle tilfælde både holdledernes telefon og mail; Vagn kigger på
det.
Man kan stadig nå at tilmelde sig Pokalturneringen og Skaklejren på Askov Højskole.
Så var der vin til dirigenten med tak for en god generalforsamling.
Ref.: Søren Krabbenhøft

