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Dansk Skoleskak, Vejle Kredsen 
 
 
 
 
 

 
Referat: Kredsmøde/ generalforsamling - sæsonen 2015/2016 

 
 
Afholdt:   Onsdag den 25. marts 2015 på Stensballeskolen, Horsens 
 
Deltagere:   Henrik Clausen, Torben Simonsen, Bent Ebbesen, Frederik Fjellerad, Rikke 
Fjellerad, Lene Wul, Mikkel Nørgaard, Karin Andersen med flere 
 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Bent Ebbesen blev valgt til dirigent og Lene Wul til referent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse. 
Formanden fremlagde sin beretning, hvor han især fremhævede de nye 
medlemsskoler, som var kommet til samt den massive opbakning, der havde 
været til skolernes skakdag i kredsen, hvor ca. 1000 elever deltog og 
efterfølgende var 14 skoler i kredsen med til landsfinalen i Billund. 
Kredsmesterskabet på Kirkebakkeskolen havde et rekord højt deltagerantal til 
kredsmesterskabet, hvor hele 44 deltagere dystede om at blive kredsmester og 
sikre sig en deltagelse til DM i Svendborg.  
Der var en række kommentarer til beretningen, herunder ønsket om bedre 
information forud turneringer, såsom betænkningstid og spilleregler. 
Det blev besluttet at se mulighederne på Facebook for at stille ekstra info til 
rådighed for nye forældre og spillere. Lene undersøger facebookmulighederne. 
Der blev også anbefalet, at der lokalt blev fulgt op med aktiviteter efter 
landsdækkende succeser som Skolernes Skakdag eller Landsfinalen i Billund. Det 
kunne være en turnering og/eller et forældrearrangement umiddelbart efter 
vinterferien. Fra Stensballeskolen har man haft succes med at integrere og 
tilbyde. Det blev også anbefalet, at man var opmærksom på 
begynderskakturnering ved sæsonåbning og umiddelbart efter Skolernes 
Skakdag. Herefter blev beretningen vedtaget. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget herunder fastsættelse af 
kontingent.  
Kasseren fremlagde et revideret regnskab, der viste at kredsen havde et pænt 
overskud. Overskuddet skyldes en relativ stor medlemsfremgang i kredsen hvor 
27 skoler nu er betalende medlemmer. Der blev efterspurgt et budget. I år var 
det vanskeligt, idet der var flere ændringer i spil på landsplan, men det blev 
anbefalet, at der fremover blev opstillet et budget på baggrund af de planlagte 
aktivteter.  
Regnskabet blev godkendt og kontingent forblev uændret. 

 

4. Indkomne forslag. 
Forretningsudvalget fremlagde v. Mikkel Nørgaard forslag til vedtægtsændringer 
begrundet i de særlige udfordringer, der ligger i at være tilskudsberettiget fra 
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DUF. Hovedændringer ligger i, at man går fra et kollektivt medlemskab på 
skolerne, går til individuelle medlemmer, der lader sig registrere. Medlemmerne 
får alle stemmeret på kredsens generalforsamling. I praksis betød det ikke nogen 
ændringer for Vejlekredsen, men der var en længere debat omkring præmisserne 
og det principielle i en ændring af vedtægterne, som en forudsætning for at sikre 
de frie midler og de aktiviteter, som disse midler hidtil har været anvendt til. 
Der blev stemt om de samlede vedtægtsændringer. Forslaget blev vedtaget med 
de nødvendige 2/3 flertal: 10 stemmer ud af 13 stemmeberettiget. 
 
Lene Wul havde indsendt forslag til vedtægtsændringer til DSS’ vedtægter for 
individuel DM gående på at hæve antallet af minimums deltagere pr. gruppe fra 2 
til 3. Der blev udtrykt bekymring for evt. kapacitetsproblemer til DM i forhold til 
især F-gruppen samt rejst spørgsmålstegn ved rating som en kvalifikationsnøgle.  
Forslaget blev vedtaget med den passus om at sikre sig rammen for den 
maksimale kapacitet til DM.  
Det blev vedtaget med 7 stemmer ud af 13 at stille forslaget til det kommende 
LU-møde. 

 

5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af 
skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er).  
Henrik Clausen (kredsformand) og Torben Simonsen (kasserer) trak sig som 
bestyrelsesmedlemmer. En stor tak for den kæmpe indsats som begge har gjort 
for kredsen.  
Følgende personer stillede op til kredsbestyrelse og valgt: Erik Pontoppidan, 
Kirkebakkeskolen, Frederik Fjellerad, Fredericia Skoleskak, Bent Ebbesen, 
Fredericia Skoleskak, Rikke Fjellerad, Fredericia Skoleskak og Lene Wul, Sct. 
Michaels skoleskak. 

6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen. 
Thomas blev anbefalet til suppleant til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 
Henrik Clausen blev valgt til revisor.  

8. Valg af revisor suppleant. 
Claus Marcussen, Fredericia Skoleskak blev valgt til revisor suppleant. 

9. Fastsættelse af næste ordinære kredsmøde. 
Lene sender en doodle til kredsbestyrelsen. 

10. Eventuelt. 
 
 

 
 


