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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 30/3 2002 

Mødet fandt sted på Holmeagerskolen i Greve 

 

1. Valg af dirigent. 

Martin Noer blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning. 

Erik Mouridsen (EM) nævnte, at DSD’s aktiviteter sker dels i form af medlemsudsendelser 

direkte til medlemmerne og dels i et mere “almentnyttigt” arbejde. Blandt det sidste kan 

nævnes, at DSD igen oversatte det nye reglement til dansk for DSU. De nye regler for 

skakspillet trådt i kraft 1. juli 2002, og vi offentliggjorde ændringerne i en artikel i Skakbladet 

ved den lejlighed. Der har været udsendt rettelsesblade til Skakhåndbogen, og der må vi også 

sige at DSD tager sin part, idet Lau Bjerno spiller en stor rolle i det arbejde. 

Der har været en medlemsudgivelse siden sidste generalforsamling. Den indeholdt en uddybet 

udgave af vores Skakblads-artikel og et skema om forskellene på de forskellige partityper 

(alm.skak, hurtigskak, lynskak og hurtigafslutning). Udsendelsen indeholdt også forskelligt 

“pligtstof” såsom det nye regelsæt. 

Skitsen til den næste udsendelse er ved at være klar. Den indeholder skrifter om 3-træksreglen 

og §10.2. Desuden bør vi snarest revidere nogle af skrifterne, der er blevet overhalet af 

ændringer hos FIDE – f.eks. titelnormskemaet og nogle af de steder, hvor justering af skakuret 

er omtalt. 

Endelig er der grund til at nævne, at DSD i disse dage har 10 års jubilæum, da Martin Noer og 

Søren Bech Hansen ved påskestævnet i Århus i 1992 indkaldte til stiftende generalforsamling. 

Selvom frekvensen af udsendelsen af medlemsbreve har været svingende, må man sige at det 

har vist sig, at være en levedygtig forening, der nu har solidt fæste i skakmiljøet på spørgsmål 

der drejer sig om skakspillets regler. 

 

Herefter satte Martin Noer beretningen under debat. 

 

Aksel Hansen efterlyste en oversættelse af schweizer-reglementet i Skakhåndbogen. Især når et 

påskestævne afvikles efter dette system, er der behov for en dansk oversættelse. EM var enig i 

dette, og forventede at det ville være med i næste udgave af Skakhåndbogen. Lau Bjerno har 

lavet en oversættelse, men er ikke just den, som ønsker et regelsæt offentliggjort uden at have 

kontrolleret oversættelsen til bunds. 

 

Erik Søbjerg spurgte til DSD’s politiske rolle på turneringslederområdet. EM henviste til 

vedtægterne, der omtaler hovedformålet med foreningen – at skabe bedre turneringsledere og 

bedre betingelser for turneringsledere ved turneringer. Det er primært det første formål, som 

bestyrelsen har arbejdet med. 

 

Martin Noer opfordrede til, at DSD ikke glemte sine politiske grundholdninger, og f.eks. 

markerer sig, når turneringslederhvervet bliver nedprioriteret, som man har kunnet opleve det 

ved årets påskestævnet. Martin Noer opfordrede også DSD til at forhøre sig om betingelserne 

for dommere til OL, og spurgte til, om det var muligt at afholde et specielt kursus med en 

markant dommer fra FIDEs arrangementer – f.eks. Gijssen eller Reuben. 

 

Kenneth Varberg gjorde opmærksom på, at der er uoverensstemmelse mellem DSU’s liste over 

Internationale Dommere og FIDEs liste. EM lovede at følge op på dette. 
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Vagn Lauritzen efterlyste holdninger til de tanker der gjort omkring en opdeling af 

turneringslederuddannelsen i en kamplederuddannelse og en vidergående 

turneringslederuddannelse. Både Aage Olsen og Aksel Hansen frarådede dette, da 

kamplederuddannelsen nemt vil blive til en “discount-uddannelse”. 

 

Beretningen blev herefter ensstemmigt vedtaget. 

 

3. Kasserens beretning 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet og nævnte bl.a. at enkelte udlæg ikke var refunderet ved 

årsskiftet og derfor ikke fremgik af regnskabet. 

Aksel Hansen påpegede, at skyldige omkostninger burde fremgå af regnskabet. Kassereren 

tilsluttede sig dette, og det vil ske fremover. 

Kassererens beretning 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 

Erik Mouridsen blev genvalgt som formand for to år. 

Henrik Knudsen blev genvalgt 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 2000 Total 2001 Status pr. 31/12 2001:
Indtægter Kontingent 75,00 275,00 Aktiver

Diverse 0,00 0,00 Girokonto 7.149,22
Renter 7,10 5,34 Kassebeholdning 187,00

Tilgodehavende 0,00
Udgifter Porto -560,25 -121,00 7.336,22

Kopier -626,57 0,00 Passiver
FIDE 0,00 0,00 Egenkapital 1/1-2001 8.458,08
Møder -449,00 -878,00 årets resultat -1.121,86
Gebyrer -194,00 -184,00 Egenkapital 31/12-2001 7.336,22
Kontorartikler -323,00 -219,20
Diverse 0,00 0,00

Resultat -2.070,72 -1.121,86 Sign. Vagn Lauritzen  23/02-2002
Revideret af Poul Jacobsen  16/03-2001

 


