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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 11/6 2000 

Mødet fandt sted i Nyborg i forbindelse med afviklingen af DSU’s pokalstævne. 

 

1. Valg af dirigent. 

Vagn Lauritzen blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning. 

Erik Mouridsen startede med at beklage at den ordinære generalforsamling ikke var blevet 

afholdt i forbindelse med påskestævnet som det er foreskrevet i foreningens vedtægter. Årsagen 

skyldes DSD’s kritiske situation, hvor bestyrelsesmedlemmerne er engageret i andre 

skaksammenhænge og således ikke har den fornødne tid til arbejdet. Bestyrelsen har derfor haft 

som den primære opgave, at få nyt blod ind i foreningen. Det er heldigvis lykkedes idet Vagn 

Lauritzen og Lars Lindhard har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Begge er meget erfarne 

turneringsledere fra bl.a. internationale turneringer. 

Siden sidste generalforsamling har der kun været udsendt ét medlemsbrev, som ikke indeholdt 

nogen skrifter. At medlemmerne ikke har hørt mere fra foreningen er dog ikke et udtryk for 

total stilstand i foreningen. Internt i bestyrelsen har vi arbejdet længe med en case, som 

omhandler problemstillingen “Hvornår kan/bør TL give dispensation fra 1 times reglen”. Den 

aktuelle case indeholdt yderligere problemstillinger som “hvad er gyldig afbud”, 

“offentliggørelse af resultater” og flere andre. Der er ikke tidligere været så delte meninger i 

bestyrelsen om håndteringen af en situation. Resultatet er, at vi indtil videre ikke kan sende den 

pågældende case ud – men bestemt en spændende sag ! 

Af andre skrifter til næste udsending kan f.eks. være 3-træks reglen, og Lars Lindhard har 

endvidere arbejdet med misforståelser omkring afslutningen af et parti. 

Internet udbreder sig med rivende hast, og DSD må også overveje på hvilken måde man kan 

benytte det medie. Som omtalt i indkaldelsen til generalforsamlingen kunne det ske i form af 

hurtigere besked til medlemmerne omkring reglementsændringer vedtaget af HB (DSD har 

tidligere udsendt “midlertidige rettelsesblade” til Skakhåndbogen). En anden mulighed var at 

genoplive quiz-formen, da det nok opleves mindre formelt at sende en email end et brev. 

Forholdet til DSU er godt og selvfølgelig præget af et vis personsammenfald, som jo ikke er 

givet findes i fremtiden. Der kan derfor være grund til at benytte lejligheden til at formalisere 

forholdet mellem DSU og DSD, således at udskiftninger i de respektive bestyrelser ikke 

medfører tidligere tiders ufrugtbare holdninger til hinanden. Det kunne f.eks. være sådan, at 

DSD modtog FIDE-materiale til gennemsyn fra DSU, havde udtaleret ved reglementsændringer 

til HB. Omvendt kunne DSD have pligt til at forestå oversættelse af FIDEs regler, informere 

om ændringer af regler i Skakbladet og forestå administrationen af titelansøgninger til 

Internationale Dommere. 

 

Beretningen medførte en debat, hvorfra følgende kan nævnes: 

Poul Jakobsen var nysgerrig efter at høre mere om den svære case der voldte problemer, og 

opfordrede til at medlemmerne på en eller anden måde blev orienteret om problemstillingen. 

Erik Mouridsen svarede, at bestyrelsen også havde overvejet at udsende case’en og blot gøre 

opmærksom på, hvilke spørgsmål den mente en TL burde tage stilling til før at en afgørelse 

burde træffes. Der var dog ikke enighed i bestyrelsen om, hvilken værdi en sådan udsendelse 

(uden konklusion) ville have. 



7 januar 2002 

 

 

Henrik Knudsen mente man burde se på en omstruktering af DSU’s turneringslederuddannelse.  

Med indførslen af tvungen TL-licens for kampledere i divisionsturneringen har flere klubber 

behov for at sætte skub i uddannelsen af TL’ere. De pågældende har måske ikke planer om at 

være TL andre steder end i divisionsturneringen, og derfor kunne Henrik Knudsen forestille sig 

en todelt TL-uddannelse. Første trin skulle være en kampleder-uddannelse, mens andet trin 

skulle indeholde stoffet omkring rating, turneringssystemer, koordinerede turneringer osv. 

 

Beretningen blev ensstemmigt vedtaget. 

 

3. Kasserens beretning 

Mads Bech Andersen gennemgik regnskabet, somt 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. 

Mads Bech Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen og i stedet blev Vagn Lauritzen valgt 

som kasserer for ét år. 

Lars Lindhard var interesseret i at indtræde i bestyrelsen, og bestyrelsen kom således til at bestå 

af seks personer. 
 

7. Valg af revisor 

Kim Alex Olsen modtog ikke genvalg som revisor. I stedet blev Poul Jakobsen valgt 
 

8. Eventuelt 

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

 

Erik Mouridsen  (referent) 
 

 

 

Regnskabet 

Total 1998 Total 1999 Status pr. 31/12 1999:
Indtægter Kontingent 4.350,00 875,00 Aktiver

Diverse 265,00 310,00 Girokonto 10.528,80
Renter 10,65 7,20 Tilgodehavende 0,00

Udgifter Porto -1.549,25 -642,38 10.528,80
Kopier -592,75 -339,48 Passiver
FIDE 0,00 0,00 Egenkapital 1/1-1999 10.501,46
Møder 0,00 0,00 årets resultat 27,34
Gebyrer -186,00 -183,00 Egenkapital 31/12-1999 10.528,80
Diverse -100,00 0,00

Resultat 2.197,65 27,34 Sign. Mads Bech Andersen
Revideret af Kim Alex Olsen

 

 


