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Dansk Skoleskak, Vejle Kredsen 
 
 
 
 
 

 
Referat: Kredsmøde/ generalforsamling - sæsonen 2015/2016 

 
 
Afholdt:   Mandag den 13. april 2016 på Kolding Stadsarkiv, Kolding 
 
Deltagere:   Henrik Clausen, Lene Wul, Karin Andersen, Peter Riis, Pernille Haargaard, 
    Erik Pontoppidan, Jesper Padkjær, Caterina Wul Micalizio. 
 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Peter Riis blev valgt til dirigent og Lene Wul til referent. 

2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse. 

Formanden fremlagde sin beretning for året 2015-2016: 

Medlemsstatus: Status er, at kredsen har 44 medlemsskoler i alt (til sammenligning var der 
ca. 36 skoler for et år siden), så der er fortsat tale om en netto medlemstilgang, selv om der 
har været enkelte udmeldelser. Medlemsskolerne fordeler sig på 17 medlemsskoler Vejle 
kommune (med Give), 12 medlemsskoler Kolding Kommune (heraf en skakforening), 9 
medlemsskoler i Horsens Kommune, 4 medlemsskoler i Fredericia Kommune og 2 
medlemsskoler i Hedensted Kommune. Det glædeligt med den fortsatte medlemsfremgang, 
men en udfordring for kredsen, at skolerne i høj grad lukker sig om sig selv og det er svært 
at få en kommunikation op at stå mellem dem og kredsen.  
 
Skolernes Skakdag: I alt 19 skoler i Vejle Kredsen deltog i Skolernes Skakdag 2016, dvs. 
lidt under halvdelen af kredsen medlemmer. Heraf deltog 9 skoler i Landsfinalen i Billund, 
som endnu en gang var en stor succes. Visse skoler havde i samme by arrangeret 
samkørsel/bus, hvilket kunne være en ide til andre.   
 
Aktive skoleskakklubber: Selv om omstående er udtryk for, at rigtig mange børn kommer i 
berøring med Dansk Skoleskak, så er de egentlige aktive skoleskakklubber, der også deltager 
i kredsens turneringer og aktiviteter, langt mere begrænset. I Horsens er det 
Stensballeskolen og Horsens Byskole. I Vejle er det tilsvarende Kirkebakkeskolen og 
Hældagerskolen. I Kolding er det Sct. Michaels Skole, Skanderup efterskole samt 
Skakklubben Springeren og i Fredericia samles alle de skakaktive elever sig omkring 
Fredericia Skoleskak.  
 
Bestyrelsesarbejdet: Det har været en stor udfordring at gennemføre et egentlig 
bestyrelsesarbejde, da der i praksis kun har været to aktive, nemlig formanden og 
næstformanden. Det skyldes dels sygdom, dels at flere af de medlemmer, der blev meldt ind i 
bestyrelsen har trukket sig eller de-facto ikke være til stede.  
 
Samarbejde med DSU: Til gengæld er der indledt et positivt samarbejde med DSU’s 
ungdomsansvarlige omkring styrkelse af juniorskakken i Danmark, der kan understøtte de 
skoleskakspillere, der ønsker at udvikle sig skakmæssigt. Det er sket i form af et konkret 
samarbejde omkring kredsens Trekant GP, som indgår i DSU’s Grand-prix-turneringer og 
dermed også er kvalificerende til den årlige Ungdoms Grand-Prix DM finale, som afholdes  
d. 11. Juni 2016.  
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Derudover samarbejdes der også omkring en række træningssamlinger i 
Trekantsområdet/Vejlekredsen, der er blevet startet op i foråret 2016, som et pilotprojekt, 
hvor der allerede er blevet afholdt 2 vellykkede træningssamlinger. Der trænes i 3 
styrkegrupper og særlig C-gruppen har tiltrukket flere skoleskakspillere.  
 
Turneringer i kredsen: Der er kun i år afholdt en Trekant GP i samarbejde med Horsens 
skakforening (12. september 2015) med 28 deltagere. Den 2. Planlagte Trekant GP måtte 
desværre aflyses pga. af for få tilmeldte.  
Til gengæld blev der afholdt kommunemesterskaber både i Kolding og i Horsens. Samtidig var 
der et rekord-deltagerantal på 46 til kredsmesterskabet på Kirkebakkeskolen.  
Flere af kredsens medlemmer har tillige deltaget i en række af Århus-kredsens ÅGP’er.  
 
Individuel DM: Et rekordstort antal i kredsen kvalificerede sig til årets individuelle DM.  
I alt var der 32 kvalificerede, heraf 13 via kredsmesterskabet, 15 via kommunemesterskabet 
og 4 via rating. Ud af disse 32 deltog 25 til årets DM i Ollerup.  
Hele 5 hev de eftertragtede tårn-pokaler hjem og det blev også til en 2. Plads i C-gruppen og 
dermed en NM-kvalifikation til Tiziano Wul Micalizio.  
 
HOLD-DM: Holdkvalifikation i Kolding d. 28. februar måtte desværre aflyses pga. for få 
tilmeldinger. Det betød, at kredsen sendte 4 hold direkte afsted til hold-DM uden kamp. 
I gruppe A: stillede Kirkebakkeskolen med et hold og fik en 7. plads 
I gruppe B: stillede Stensballeskolen med et hold, der også fik en 7. plads. 
I gruppe C: stillede Kirkebakkeskolen med endnu et hold, der fik en 4. plads i den indledende 
runde og dermed røg videre til A-finalen, hvor det blev til en 8. plads.  
Endelig stillede Vejle Tekniske gymnasium med det eneste gymnasiehold, der hermed kunne 
tage sejren hjem efter at have spillet med i A-gruppen.  
 
Nordiske mesterskaber: NM for piger i 2015 blev afholdt i Kolding, hvor Danmark var vært. 
Det betød også, at der kom lidt ekstra danske spillere med, heraf en fra kredsen.  
I september blev NM for hold så afholdt i København, hvor Kirkebakkeskolen stillede med et 
hold. Endelig havde kredsen en deltager med til individuelt NM i Kosta i Sverige i februar 
2016. 
 
Hjemmeside: Kredsen har fået opdateret sin hjemmeside, hvor der også ligger lidt 
introduktion til forældre til nye skoleskakspillere. Samt ikke mindst en kalender med alle de 
løbende skakaktiviteter, som enten kredsen står bag eller som vi anbefaler, at 
skoleskakspillerne kan deltage i. 
 
Videndag: Erik Pontoppidan deltog i DSS’s videndag, der blev afholdt i Vejle i oktober 2015. 
Udfordringen med disse videndage er dog, at de af hensyn til skolelærerne ligger i almindelig 
arbejdstid, hvilket betyder, at det er de færreste bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed 
for at deltage i disse.  
 
Bemærkninger til beretningen: Der blev spurgt til, hvorfor der er en skaklub, som er 
medlem af DSS i Vejlekredsen. Hertil blev svaret, at alle DSU-klubber har mulighed for også 
at være medlem af DSS. De vil da ofte betale kontingent efter en lille skoles størrelse. Tanken 
bag skakklubbens medlemskab har netop været, at kunne tilbyde sine klubmedlemmer nogle 
af de samme fordele, som andre skoleskakmedlemmer. Det er især relevant i forhold til de 
børn, hvor der ikke er skoleskak på pågældendes skole.  
 
Der blev spurgt ind til konceptet og de fremtidige planer for Trekantområdets 
træningssamlinger. Disse blev uddybet og Peter Riis sagde, at Horsens skakforening gerne vil 
være med i samarbejdet. Peter Riis som er gået aktivt ind i juniorarbejdet hos Horsens 
Skakforening fortalte, at klubben gerne vil byde ind med nye initiativer.  
 
Beretningen blev herpå godkendt. 
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3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.  

Regnskabet blev fremlagt. Det havde været lidt af en udfordring, da det blev overtaget midt i 

perioden, da den valgte kasserer trak sig i løbet af efteråret 2015. Der var ikke udarbejdet et 

budget, hvilket der heller ikke tidligere har været. Der var dog et ønske om et budget og det 

blev besluttet, at der blev fremlagt et forslag til budget inden næste bestyrelsesmøde. Heri 

skulle afsættes midler til tilskud til træningssamlinger, skaklejre og turneringer. Dog med et 

max. underskud på 5.000 kr. Fastsættelse af kontingent er ikke længere aktuel, da den 

indkræves centralt fra. Herpå blev regnskabet godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af både 

skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er). 

(Kredsbestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv) 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Lene Wul (formand), Erik Pontoppidan (næstformand), 

Pernille Haargaard, Henrik Clausen (kasserer), Caterina Wul Micalizio (ung-repræsentant),  

 

6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen. 

Jesper Padkjær (suppleant) 

 

7. Valg af revisor. 

Claus Marcussen (revisor – bekræftes efterfølgende) 

 

8. Valg af revisor suppleant 

Peter Riis (revisor suppleant) 

 

9. Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og 

sted for kredsens vigtigste arrangementer 

Foreløbig fastlagt, at kredsmesterskabet, som sædvanligt afholdes på Kirkebakkeskolen den 

første lørdag i november. Derudover besluttet at der i kredsen arrangeres minimum 3 Trekant 

GP’er som en del af DSU’s ungdoms grand-prix’er.  

 

10. Fastsættelse af næste ordinære kredsmøde. 

9. maj 2016 på Kirkebakkeskolen. 

 

11. Eventuelt. 
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Karin foreslog et kredsmøde i Horsens, hvor alle skoleskakansvarlige blev inviteret med. Der 

blev drøftet muligheden for forskellige skakaktiviteter. Jesper Padkjær foreslog skak på 

spektakulære steder, som en måde at tiltrække nye spillere på. 

 


