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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 10/4 2004 
Mødet fandt sted på Hotel Hvide Hus i Køge 

 
1. Valg af dirigent. 

Erik Søbjerg blev foreslået og valgt.  

 

2. Formandens beretning. 
Erik Mouridsen genkaldte det forløbne års udsendelser, der havde indeholdt opdatering af 

skrifterne om holdlederen, kamplederen og turneringslederen & uret. Desuden havde vi 

udsendt quiz-case 4, som var §10.2 situationer. Stillingerne var taget fra Reubens bog, og 

DSD knyttede sine egne kommentarer til. For A-medlemmer havde der i år været særlig 

meget stof, idet man havde modtaget Reubens bog, de nye titel- og ratingreglementer samt 

kommentarer til disse. Normalt foregår al intern korrespondance i bestyrelsen pr. mail, men 

bestyrelsen havde holdt et møde, som giver en anden mulighed for at udveksle synspunkter 

og argumenter. Forhåbentlig kan bestyrelsen holde et årligt møde fremover. 

 

Hovedbestyrelsen har på sit møde Langfredag vedtaget DSD’s oversættelse af FIDEs 

midlertidige mobiltelefonregel. På mødet blev også foreslået en alternativ regel. For så vidt et 

fornuftigt forslag, men reglen afveg væsentligt fra FIDEs regel, og det er problematisk og 

ville kun være en midlertidig løsning, da vi må forvente at en mobiltelefonregel i en eller 

anden udformning bliver en del af reglementet fra 2005. DSD skal desuden kundgøre reglen, 

der træder i kraft 1/6-2004, i Skakbladet.  

 

Til slut kom Erik Mouridsen ind på det kommende års aktiviteter, hvor DSD forventer igen at 

få opgaven med at oversætte det nye reglement, og hvor vi har ideer til nye skrifter omkring 

noteringen og 3-træks reglen. Desuden har Skaknævnet behandlet en klage der vedrører 

problematikker ved §10.2, som også er interessant at kigge nærmere på.  

 

Beretningen medførte en livlig debat om især mobiltelefonreglen. Aksel Hansen bemærkede 

at han bl.a. havde set en spiller i landsholdklassen sende sms fra spillelokalet efter at have 

afsluttet sit parti, hvilket ikke burde finde sted. Jes Harholm fandt det også, som et 

forstyrrende element, og mente i øvrigt at det var en uskik at medbringe skakbøger i 

spillelokalet. Han henviste til Tyskland, hvor det ikke ville blive tolereret. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 



7 september 2005 

 

 

3. Kassererens beretning. 

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet, der er gengivet herunder. Han forklarede, at 

kontingentopkrævningen for 2003 først var udsendt i januar 2004, men medtaget i regnskabet 

for 2003 som et aktiv. På samme vis, var udgifter der vedrører udsendelser i 2003, men først 

refunderet i 2004 medtaget som et passiv (skyldig porto, kopier og mødeudgifter). 

Aksel Hansen påpegede at de skyldige omkostninger fejlagtigt var medregnet i 

egenkapitalen; det aftaltes at dette ville blive rettet ved udsendelse af regnskabet. Herefter 

blev regnskabet godkendt. 

 
Regnskab 2003 

 Budget 

Status pr. 31.12.2003 
 

    2002 2003 2004      

Indtægter Kontingent gl 4.155,00 725,00 4.000,00  Girokonto 5.658,72 

  Kont. tilgode   2.975,00    Kassebeholdning 408,80 

  Diverse 0,00 380,00    Tilgodehavende (kontingent) 2.975,00 

            

             9.042,52 

Udgifter Porto 713,75 80,00 2.000,00    

  Porto skyldig   807,50        

  Kopier 1.114,50   650,00      

  Kopier skyldig   1.064,75    Egenkapital primo 8.713,02 

  Håndbøger   3.360,50        

  Møder 545,00   2.350,00  Årets resultat -2.858,75 

  Møder skyldig   1.316,00    Egenkapital ultimo 5.854,27 

  Gebyrer 355,00 310,00    Skyldige omkostninger 3.188,25 

  Kontorartikler 49,95   400,00     

            9.042,52 

Resultat   1.376,80 -2.858,75 -1.400,00      

 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (75 kr. årligt for B-medlemmer og 125 kr. årligt for 

A-medlemmer), som blev vedtaget. 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Erik Mouridsen blev genvalgt som formand for to år. 

Henrik Knudsen blev genvalgt for to år. 

 

6. Valg af revisor. 

Knud Herskind blev valgt. 

 

7. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev opfordret til at genoptage artikelserien ”Hvad siger reglerne?” i Skakbladet, 

hvor emnerne passende kunne være mobiltelefoner og måske bondeforvandling. Aksel 

Hansen anførte, at turneringslederne ved dette påskestævne ikke altid var lige opmærksomme 

ved tidnød og kunne godt savne en mere konsekvent linie, f.eks. omkring straf. 

 

 

Erik Mouridsen (referent) 


