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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 29/3 1997 
 

Valg af dirigent 
Søren Bech Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

 

Formandens beretning 
Erik Mouridsen fortalte at DSD siden sidste generalforsamling havde udsendt 2 medlemsbreve. 

Det første (juli 96) indeholdt bl.a. et skrift om at dømme remis ved færdigspil som hurtigskak. Det 

havde været et meget svær opgave, da der ikke foreligger noget særlig konkret om det, men fordre 

en stor fingerspidsfornemmelse i en tilspidset situation. Skriftet havde været lang tid under vejs 

og ført til en livlig diskussion i bestyrelsen med en del utraditionelle løsningsforslag, som dog 

ikke alle har fundet vej til det endelige skrift. Alene denne diskussion viser, at det er et område 

der trænger til at behandles. Anderledes lettere at gå til, var skrifterne om hold- og kamplederen 

(udsendt januar 97). Dels var opgaven mere konkret, dels byggede det på et tidligere lavet 

arbejde. Skrifterne var udviddet og ført ajour. Med samme udgivelse fulgte et index-register med 

henvisninger til Skakhåndbogen, skaknævnsdomme, DSD-materiale og artikler i Skakbladet - vi 

er spændt på om det kan blive et anvendeligt værktøj. Med udgivelsen fik de sidste medlemmer 

deres længe bebudede medlemsmapper med faneblade og indholdsfortegnelse. Medlemslisten var 

i samme forbindelse inddelt i hovedkredse og indeholdt medlemmernes telefonnumre; med håbet 

om at det ville kunne forbedre kontakten medlemmerne imellem. Har man brug for en TL kunne 

listen være et passende sted at søge. 

DSD havde fået optaget en artikelserie i Skakbladet. Det er en opgave der havde måttet opgives i 

1993 da DSU skred ind og standsede den. Nu var der givet grønt lys. Der er forhåbentlig ikke 

mange TL'ere, som vil have udbytte af dem. De er skrevet meget jordnært og vi sigter ikke på at 

få noget som er 100% juridisk vandtæt. Vi holder os til hovedlinierne og tager ikke så mange 

undtagelser med at de forvirre mere end de opklare. I foråret/sommeren vil vi tage fat på 

konsekvenserne af de nye regler. Thorbjørn Rosenlund har "hals- og håndsret" over vores indlæg 

- d.v.s. han kan redigere i dem og har ikke pligt til at bringe dem. Samarbejdet med Thorbjørn går 

fortrinligt.  

Den sidste opgave DSD har arbejdet med er knap så synlig som det øvrige, men formodentlig den 

største. Det var oversættelsen af FIDEs nye regler. Vi fik en henvendelse fra DSU om at komme 

med et oplæg. Da det står i DSD's vedtægter, at foreningen "skal arbejde for en hurtig og korrekt 

oversættelse af regler fra FIDE" kunne vi dårlig undslå os opgaven! Vi tog imod den og 

afleverede en oversættelse til jul som med få rettelser blev vedtaget på HB-mødet 28/2 1997. Det 

er et omfattende arbejde, hvor man bogstavelig talt diskutere forskellen på komma og semikolon i 

en given sætning. Til den opgave tog vi en ekstern arbejdskraft ind i bestyrelsen (Lau Bjerno), 

hvilket fungerede udmærket.  

DSD er ved at blive mere kendt uden for medlemskredsen. I årets løb har vi fået henvendelser fra 

ikke-medlemmer omkring kursusaktivitet, IA-normer, skakprogrammer og TL opgaver. 

For 1997 er der planlagt fire udsendelse, men klog af skade vil vi ikke bekendtgøre hvornår de er 

på gaden! Når det er realistisk med så mange er det fordi det meste er en revision af tidligere 

udsendt materiale. Vi finder det meget vigtigt at opdatere det udgivne materiale før vi sender nye 

ting på gaden - man skulle gerne være tryg ved DSD-mappen. Vi tør dog godt love at 

medlemmerne vil få en kommenteret udgave af de nye regler inden 1. juli. Derudover følger en 

"konverteringstabel" mellem gamle og nye §-numre. Det gode samarbejde med DSU forventes 

fortsat med vægt på revision af SHB og udarbejdelse af procedurer for registrering af IA-normer. 

Desuden forventer vi i årets løb at tage kontakt til lederen af turneringslederuddannelsen og 

Skaknævnet. 

Beretningen medførte en debat, hvor følgende kan nævnes: 

Kim Alex Olsen foreslog at DSD gik med på DSU's hjemmeside på Internettet; f.eks. med en 

præsentation og medlemslisten. Kim Alex Olsen ville godt bistå med det.  

Martin Noer glædede sig over at artikelserien i Skakbladet var kommet i gang. Efterlyste 

skakprogrammer til schweitzer-turneringer; evt. at de kunne købes gennem DSD. EM sagde at 
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DSD gennem DSU havde modtaget et FIDE godkendt program, som vi vil kigge nærmere på. 

DSD kunne godt ønske sig et TL-program, som kunne kommunikere med DSU's ratingprogram. 

Claus Andersen meddelte at Finn Larsen havde udviklet et, som var blevet brugt ved DM i 

Randers. 

Søren Bech Hansen rettede på DSU's vegne en stor tak til DSD for arbejdet med oversættelsen og 

lagde udadtil ikke skjul på hvem der havde gjort arbejdet. Med de nye regler udgår de forskellige 

særregler i afsnit 7 af SHB. Reglerne vil blive trykt i Skakbladets juninummer. Martin Noer sagde 

at DSD hurtigst muligt bør udsende det nye regelsæt da mange har hørt om det men ikke læst det. 

Gerne i en ukommenteret udgave. 

 

Kassererens beretning 
I kassereren fravær gav revisor Aksel Hansen en grundig gennemgang af regnskabet, som viste et 

underskud på grund af indkøb af mapper. Revisoren havde noteret sig at bestyrelsen havde givet 

restanter fra 1995 "frit lejde", hvilket jo kunne synes uretfærdigt overfor dem som havde betalt. 

EM forklarede, at det nok var urealistisk at opkræve kontingentet, når nye medlemmer får det 

samme materiale tilsendt. Vi har strammet registreringen af kontingent kraftigt op så det ikke vil 

gentage sig. 

 

Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter baseret på et budgetteret underskud på 1.200 kr. 

Budget og uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag. 

 

Valg af bestyrelse 
Mads Bech Andersen blev genvalgt som kasserer for to år. 

Kenneth Varberg blev genvalgt for to år 

Helle Kronborg Pedersen modtog ikke genvalg. I stedet blev Lau Bjerno valgt for to år. 

 

Valg af revisor 
Aksel Hansen ønskede ikke genvalg. Kim Alex Olsen blev valgt som ny revisor. 

Evt. 
Aksel Hansen spurgte om ikke A og B-medlemmer modtog det samme så det var mere rimeligt 

med ét medlemsskab à 100 kr. EM svarede at forskellen mellem A og B medlemmer indtil nu ikke 

havde været speciel stor; A medlemmer havde dog modtaget FIDEs nye regler på engelsk. 

Erik Mouridsen (referent) 

Total 1995 Total 1996 Status pr. 31/12 1996:
IndtægterKontingent 6.550,00 6.250,00 Aktiver

Diverse 25,00 0,00 Girokonto 7.018,17
Renter 18,65 9,76

Udgifter Porto -1.250,00 -1.997,13 Passiver
Kopier -431,00 -306,25 Egenkapital 1/1-1996 8.200,03
FIDE -1.416,03 -2.153,30 årets resultat -1.181,86
Møder -457,00 -574,00 7.018,17
Gebyrer -270,00 -280,00
Diverse 0,00 -2.130,94 Sign. Mads Bech Andersen

Resultat 2.769,62 -1.181,86 Revideret 24/3 1997 af Aksel Hansen.


