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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 11/4 1998 

 

1. Valg af dirigent. 
Martin Noer blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var “lidt sent” men lovligt 

indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 
Siden sidst har vi sendt tre medlemsbreve på gaden. De har indeholdt en kommenteret udgave af de 

nye regler (i to versioner), konverteringstabel mellem gamle og nye §-numre, revision af tre cases og 

skriftet "TL & uret". Til A-medlemmer har der desuden været rettelsesblad til de engelske regler, 

kommentar fra FIDEs regelkommision og tabel over krav til titelturneringer/normer. Det har tidligere 

været svært at se hvad A-medlemmer fik mere end B-medlemmer. Vi er bevidst om at der skal være 

en forskel og holder et vågent øje med serviceydelser A-medlemmer kunne have gavn af. Vi holder 

løbende orienteret om hvad vi modtager fra FIDE, og A-medlemmer har altid kunnet rekvirere dette 

materiale, hvad enten det har direkte relation til TL-hvervet eller ej. Det er dog kun få der har gjort 

brug af dette. 

Artiklerne i Skakbladet fortsætter og er blevet godt modtaget. Nogle steder finder de sågar vej til 

klubbens opslagstavle til evig påmindelse om de gældende regler. I sæsonens løb har vi behandlet 

noteringspligten, tre-træks reglen og remistilbud. Vi har to artikler på beding: hvornår skal TL gribe 

ind og lynskak. Vi modtager gerne foreslag til nye emner. Vi henvender os fortsat til spilleren og 

tilstræber et “hverdagsagtigt” sprog. 

Jeg blev i januar 98 konstitueret som FU-medlem, hvilket indebærer et betydeligt stykke arbejde. Det 

er ikke ideelt for DSD at formanden kører på halv kraft. Jeg har dog sagt ja til at modtage genvalg 

som formand og gør det af to grunde. Dels er det spændende at være i bestyrelsen i en forening som 

ikke er “vokset færdig” men bevæger sig ud i nye områder - f.eks. udvikling af værktøjer for TL’ere 

og en begyndende kontaktflade ud af landet. 

Den anden grund er knap så spændende; med vores beskedne medlemsskare er de mulige emner til 

bestyrelsen også begrænset, og netop DSD's medlemmer er ofte involveret i andet organisatorisk 

arbejde i forvejen! Henrik Knudsen, der også modtager genvalg, er i årets løb blevet udpeget til 

kursusleder af DSU. Det var et arbejdskrævende tidspunkt han overtog jobbet på, da al materiale 

skulle revideres p. gr. af de nye regler, og han har selv stået for hele arbejdet. På den anden side er der 

også fordele ved vores arbejde - forholdet til DSU og det øvrige "regelsamfund" har aldrig været 

bedre end nu. 

Vi kommer ikke uden om at DSD har et medlemsproblem. Vi har kørt en strammere linie overfor 

restanter og ligger derfor på knap 60 medlemmer. Det er alt for få! Det giver dels en lidt anstrengt 

økonomi, dels er der for få der har fornøjelse af vores skrifter, og ikke mindst kører vores 

medlemsudsendelser på et lavere omdrejningstal end vi ønsker. Vi vil derfor forsøge to ting i 1998/99. 

Vi håber at kunne inddrage flere medlemmer i ad-hoc arbejder. Dvs. være med i en slags studiekreds 

omkring et specifikt emne, som udmønter sig i et skrift. Det andet er at vi skal have flere medlemmer. 

Vi vil her på spillestedet ophænge en plange med foldere som man kan tage. Henrik Knudsen 

vedlægger et informationsbrev til de nye TL'ere og Kenneth Varberg er ved at have vores hjemmeside 

klar - så skulle vi også blive synlig på internettet. 

Hvad bringer 1998/99 for DSD? Med hensyn til udsendelser har vi planlagt tre, hvoraf den første er 

rimelig langt fremme (dvs. vi er i gang med korrektur-arbejdet). Vi mangler stadig et par revisioner af 

gamle skrifter, men der er også nye ting på vej. F.eks. har der været ønske om beregning af ELO-tal. 

Vi har indledt en dialog med det norske skakforbund, der i regelsammenhæng er meget aktiv, og vi 

har planer om at "afprøve" FIDEs regelkommision. Med andre ord vil vi rette øjnene mere ud af 

landet i 1998 end tidligere. 

Udover at blive TL pr. korrespondance er det også muligt at lave week-end kurser. Der skal bruges 

instruktører til det og det er muligt at vi går ind i dette - vi har i hvert fald fået en forespørgelse fra 

Århus. 
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Beretningen medførte en debat, hvorfra følgende kan nævnes: 

Kim Alex Olsen, kommenterede punktet om at der i 1, 6 og 8 hovedkreds er mange medlemmer med at 

der i disse hovedkredse også er meget stor aktivitet. 

Martin Noer, var glad for de kommenterede regler, med forskelle mellem de nye og de gamle regler. 

Endvidere ville Martin Noer høre om DSD kan finde ud af hvilke betingelser der er for en TL ved OL.  

Søren Bech Hansen, mener at man eventuelt kan kontakte Stewart Reuben fra England som nok ved en 

del om dette. 

Erik Mouridsen, tilføjede at der måske også kunne være mulighed for at deltage i regel komitemøder i 

samme forbindelse. 

Kim Alex Olsen, mente at DSU nok kan lægge plads til DSDs home page. 

Kenneth Varberg, gennemgik kort hvilke tanker der er med hensyn til DSDs home page: 

En kort præsentation af DSD, en bestyrelsesliste, henvisning til FIDEs regler + DSUs regler, de skrifter 

som har været bragt i skakbladet, den seneste indholdsfortegnelse over materiale fra DSD. Evt. senere 

sider som kun kan benyttes af medlemmer. 

Kim Alex Olsen, foreslog at man fjernede A og B medlemsskaberne og kun havde en type da han ikke 

kunne se nogen større forskel. 

Erik Mouridsen, fortalte at som gennemgået i starten (Kim havde et parti igang under 

generalforsamlingen og kom derfor lidt senere), så var der forskel på medlemsskaberne for de to 

grupper. 

Martin Noer, kommenterede at det iøvrigt også var historisk betinget at der er forskel. 

Beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

3. Kasserens beretning 
Kassererens bemærkninger til regnskabet: Diverse indtægter er fra artikler i skakbladet. I forhold til 

1996 er 1997 mere typisk hvad angår fordelingen af udgifter på porto & kopier; de burde følges, men 

porto i 1996 er stor da der blev udsendt mapper. 

Regnskabet blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter. Dette blev vedtaget. 

 

5.Indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget forslag. 

 

6.Valg af bestyrelse 
Erik Mouridsen blev genvalgt som formand for to år. 

Henrik Knudsen blev genvalgt for to år. 

 

7. Valg af revisor 
Kim Alex Olsen blev genvalgt som revisor. 

 

8. Eventuelt 
Alle spørgsmål var afklaret under formandens beretning, så der var derfor intet til dette punkt. 

 

Kenneth Varberg (referent) 

Total 1996 Total 1997 Status pr. 31/12 1996:
Indtægter Kontingent 6.250,00 5.350,00 Aktiver

Diverse 0,00 260,00 Girokonto 7.843,81
Renter 9,76 8,89 Tilgodehavende 460,00

Udgifter Porto -1.997,13 -1.521,20 8.303,81
Kopier -306,25 -1.159,05 Passiver
FIDE -2.153,30 0,00 Egenkapital 1/1-1997 7.018,17
Møder -574,00 -1.413,00 årets resultat 1.285,64
Gebyrer -280,00 -240,00 Egenkapital 31/12-1997 8.303,81
Diverse -2.130,94 0,00

Resultat -1.181,86 1.285,64 Sign. Mads Bech Andersen
Revideret 7/4 1998 af Kim Alex Olsen  


