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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 14/4 2001 

 

1. Valg af dirigent. 

Martin Noer blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning. 

Erik Mouridsen indledte med at resumere den seneste generalforsamlings beslutning om at 

vælge Vagn Lauritzen som kasserer for ét år samt at lade Lars Lindhard indtræde i bestyrelsen. 

I november 2000 vedtog FIDE et nyt regelsæt, som DSU lige som sidst overlod til Dansk 

SkakDommerforening at oversætte til dansk. DSD nedsatte et oversætterudvalg, som bestod af 

Lau Bjerno, Vagn Lauritzen, Lars Lindhard og Frank Petersen. Sidstnævnte er ikke i DSD’s 

bestyrelse, men er tidligere kommet med konstruktive forslag til oversættelse af reglerne, og 

var derfor en god mand at få med i arbejdet. Oversættelsen foregik primært pr. email, men blev 

afsluttet med i møde i Haderslev, hvor de sidste formuleringer blev trimmet. 

Oversættelsen blev vedtaget på HB-mødet langfredag. Da ændringerne ikke er så omfattende 

som for fire år siden, vil de nye regler ikke blive offentliggjort i fuldt omfang i Skakbladet. I 

Skakbladet nr. 6 vil DSD have en artikel, som beskriver de reelle ændringer, regelsættet vil 

være en del af HB-referatet som alle klubber modtager, og der vil blive sendt rettelsesblade til 

Skakhåndbogen til efteråret, som nu er den nye faste termin for disse. 

Arbejdet med oversættelsen har selvfølgelig haft første prioritet siden sidst, men vi mangler 

unægtelig også at få flere medlemsudsendelser ud. På grund det lave aktivitetsniveau mht. 

medlemsudsendelser har vi ikke udsendt kontingentopkrævninger, hvilket selvfølgelig kan ses 

af regnskabet. 

Vi forventer dog at få en medlemsudsendelse på banen indefor de nærmeste måneder. Den skal 

selvfølgelig indeholde det nye regelsæt og kommentarer til det. Desuden er to skrifter tæt på 

færdiggørelse: et om remis ved stillingsgentagelse og et om forskelle i regler ved forskellige 

turneringsformer. For A-medlemmer gælder endvidere også at skemaet vedrørende titelnormer 

skal opdateres med FIDEs seneste vedtagelser. 

 

Under den efterfølgende debat nævnte Martin Noer, at det var vigtigt at bestyrelsen sendte 

mindst ét medlemsbrev ud om året. 

 

Beretningen blev ensstemmigt vedtaget. 

 

.



7 januar 2002 

 

 

3. Kasserens beretning 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet, som bar præg af de manglende kontingentindtægter. 

Regnskabet blev 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 

Vagn Lauritzen blev genvalgt som kasserer for to år. 

Lau Bjerno og Lars Lindhard blev valgt for to år. 
 

7. Valg af revisor 

Poul Jakobsen blev genvalgt 
 

8. Eventuelt 

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

 

Erik Mouridsen  (referent) 
 

 

 

Regnskabet 

Total 1999 Total 2000 Status pr. 31/12 2000:
Indtægter Kontingent 875,00 75,00 Aktiver

Diverse 310,00 0,00 Girokonto 8.458,08
Renter 7,20 7,10

Tilgodehavende 0,00
Udgifter Porto -642,38 -560,25 8.458,08

Kopier -339,48 -626,57 Passiver
FIDE 0,00 0,00 Egenkapital 1/1-2000 10.528,80
Møder 0,00 -449,00 årets resultat -2.070,72
Gebyrer -183,00 -194,00 Egenkapital 31/12-2000 8.458,08
Kontorartikler 0,00 -323,00
Diverse 0,00 0,00

Resultat 27,34 -2.070,72 Sign. Vagn Lauritzen  19/3-2001
Revideret af Poul Jacobsen  26/03-2001

Bemærkninger: 

Der er ikke blevet udsendt kontingentopkrævninger i 2000, da aktivitetsniveauet har været 

meget lavt. 

Kontorudgifter, porto og kopier er alle vedrørende 1999, men de er blot først blevet refunderet i 

2000. 

Der er tilsvarende udgifter fra 2000 som først bliver refunderet i 2001. 


