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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 19/4 2003 

Mødet fandt sted på Vitus Bering Center i Horsens 

 

1. Valg af dirigent. 

Aage Olsen blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning. 

Erik Mouridsen henviste til medlemsudsendelsen der netop var blevet udsendt. Den indeholdt 

en “grafisk” behandling af 3-træksreglen, §10 i quiz-form, og for A-medlemmer et skema for 

titelturneringer. Skemaet har været i DSD-mappen gennem en del år, men var denne gang ikke 

blot opdateret efter FIDEs seneste ændringer. Skemaet er nu delt op i tre dele. En almen del, en 

specifik del efter de forskellige normer samt en scoringstabel. 

Den næste udsendelse vil indeholde løsninger på quiz’en – dels Reubens egne løsninger dels 

DSD’s kommentarer. A-medlemmer vil desuden modtage Reubens bog. I forbindelse med 

arbejdet med 3-træks reglen kom flere eksempler frem – disse finder muligvis vej til en ekstra 

side om emnet. Skrifterne om kamplederen og holdlederen vil også være opdateret med næste 

udgivelse. Vi har indhentet oplysninger om særregler for de enkelte hovedkredse, så vi stadig 

kan have et skrift der dækker både divisionsturneringen og hovedkredsturneringerne. Endvidere 

har vi taget hul på emner til et skrift om noteringspligten. 

Erik Mouridsen nævnte derefter at bestyrelsen fra tid til anden modtager forespørgelser på 

konkrete situationer. Den mest spændende siden sidst har omhandlet tidsstraf ved ulovlig træk. 

Skal straffen også gives når spilleren selv opdager det, har slubbet brikken men ikke trykket på 

uret ? Det har vi delte meninger om og har også diskuteret det med Gijssen. Om det udmunder i 

et skrift er for tidligt at sige. 

Blandt de opgaver som bestyrelsesmedlemmerne er indvolveret i nævnte Erik Mouridsen 

Skakhåndbogen, hvor Lau Bjerno og Henrik Knudsen har udviddet afsnit 4 med nye 

turneringssystemer. Der er nu to schweizer-turneringer (almindelig og DUBOW). Desuden er 

Nordisk System (konstrueret til Nordisk Mesterskab i Danmark i 1973) revideret og omdøbt til 

“Dansk schweizer”. 

Endelig blev DSD’s hjemmeside nævnt, hvor Lau Bjerno er webmaster. Alle gode ideer til, 

hvordan vi udvikler hjemmesiden modtages gerne. 

 

Beretningen blev godkendt uden debat. 

 

3. Kasserens beretning 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet og nævnte at nogle af udgifterne til kopier og porto var 

fra 2001. Vagn Lauritzen henledte opmærksomheden på den store gebyr-post. Bestyrelsen vil 

overveje om en almindelig bankkonto skal erstatte vores giro. Det vil reducere gebyr-udgiften, 

men også give mere administrativt arbejde. 

Desuden blev det bemærket at indkøb af bøger til A-medlemmer først er foretaget i 2003. 

 

Kassererens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
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4. Fastsættelse af budget og kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter. Dette blev vedtaget. 

Der var ikke udarbejdet et budget, men Vagn Lauritzen anslog, at DSD vil få et resultat på 

niveau med 2002. 
 

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 Linhard blev begge genvalgt for to år. 
 

7. Valg af revisor 

Poul Jakobsen blev genvalgt 
 

8. Eventuelt 

Willy Møller Nielsen henviste til, at flere hovedkredse begynder at rate hovedkredsturneringer, 

og spurgte til DSD’s holdning til at kampledere i disse turneringer ikke altid havde 

turneringslederlicens. 

Erik Mouridsen svarede at DSD principielt mener, at alle kampledere bør have en kampleder- 

eller turneringslederlicens. Han mente dog ikke at indførsel af rating i holdturneringen 

skærpede kravene til kamplederen. 

Aage Olsen delte denne holdning, idet han dog foretrak turneringslederlicens fremfor 

kamplederlicens. 

 

Erik Mouridsen  (referent) 
 

 

 

Regnskabet 

Total 2001 Total 2002 Status pr. 31/12 2002:
Indtægter Kontingent 275,00 4.155,00 Aktiver

Diverse 0,00 0,00 Girokonto 8.399,22
Renter 5,34 0,00 Kassebeholdning 313,80

Tilgodehavende 0,00
Udgifter Porto -121,00 -713,75 8.713,02

Kopier 0,00 -1.114,50 Passiver
FIDE 0,00 0,00 Egenkapital 1/1-2002 7.336,22
Møder -878,00 -545,00 årets resultat 1.376,80
Gebyrer -184,00 -355,00 Egenkapital 31/12-2002 8.713,02
Kontorartikler -219,20 -49,95
Diverse 0,00 0,00 Skyldige omkostninger for 2002 (kopier & porto): 232,00 kr.

Resultat -1.121,86 1.376,80
Sign. Vagn Lauritzen  28/02-2003
Revideret af Poul Jacobsen  19/04-2003

 


