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Referat af generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 26/3 2005 
Mødet fandt sted på Hotel Hvide Hus i Køge 

 
1. Valg af dirigent. 

Aage Olsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet 

ved brev, og da der ikke i vedtægterne er anført nogen frist for denne må den betragtes som 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning. 
Erik Mouridsen kunne fortælle, at siden sidste generalforsamling er der blevet udsendt 

materiale en gang, nemlig i ugen umiddelbart forud for generalforsamlingen. Den indeholdt 

indkaldelsen il generalforsamlingen samt til A-medlemmerne FIDEs regler for skak på 

engelsk. Der vil ikke gå så lang tid igen inden den næste udsendelse; der forberedes bl.a. 

oversættelsen af det nye regelsæt, guide til de nye regler og et skrift om mobiltelefonreglen; 

alt til udsendelse før 1. juli. Samtidig skal der til Skakbladet udarbejdes en kort artikel om 

regelændringerne for den praktiske spiller. 

 

I det forløbne år har bestyrelsen primært beskæftiget sig med oversættelsen af det nye 

regelsæt, og til dette har man ligesom sidste gang fået hjælp fra Frank Petersen. Regelsættet 

blev vedtaget på FIDEs kongres i november, men de første forslag var allerede fremme i 

begyndelsen af 2004. Det første forslag indeholdt bl.a. forbud mod at tale med sin 

modstander; et sådant forslag er måske på sin plads ved matcher og turneringer på højt plan, 

men vil ikke være generelt anvendelige, og det var da heller ikke med i det endelige forslag 

til kongressen. I det hele taget var processen omkring og efter vedtagelsen lidt speciel. Det 

nye regelsæt blev offentliggjort umiddelbart efter vedtagelsen i november med bemærkning 

om at der kunne komme redaktionelle ændringer indtil februar. "An Arbiters Notebook" på 

www.chesscafé fungerede som debatforum, og der kom ingen officielle tilkendegivelser fra 

FIDE, heller ikke på en direkte forespørgsel fra DSD vedr. fortolkningen af 

mobiltelefonreglen.  

Hovedbestyrelsen har på Langfredagsmødet vedtaget reglementet som det er oversat af 

Dommerforeningen; samtidig har man vedtaget et specielt mobiltelefonregelssæt, der kan 

gøre det lettere for arrangører at administrere de nye regler for mobiltelefoner. 

 

Foreningen har fået en invitation fra det Norske Skakforbund til at deltage i et kursus 

vedrørende de nye regler, og man ville også gerne have os til at holde et indlæg på kurset. Vi 

måtte dog undlade at deltage, da det ikke var muligt på ret kort tid at finde en passende 

deltager. Der har også været kontakt til det svenske forbund om specielt mobiltelefonreglen.  

Vi holder naturligvis kontakten med nordmændene og svenskerne ved lige. 

 

Der er fra Poul Jacobsen kommet et forslag til oprettelsen af en mail-gruppe vedr. 

regelændringer og opdateringer af skakhåndbogen på nettet. Dette forslag tages op i 

bestyrelsen. 

 

Aage Olsen syntes det lød som en god ide med en mail-gruppe, det kunne være et godt 

argument for at melde sig ind i foreningen. 

Han opfordrede i øvrigt til at man skulle se på turneringslederuddannelsen - i 6. hovedkreds 

planlægger man et TL-kursus i den nærmeste fremtid. 

 



september 2005 7 

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3. Kassererens beretning. 

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

for korrektionen af regnskabstallene for 2003 (overførslen af tilgodehavende kontingent og 

skyldige omkostninger fra 2003 til 2004 for at gøre sammenligningen mellem årene enklere). 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 
Regnskab 
2004         Budget 

 
 Status pr. 31.12.2004 

  

    2002 2003 2004 2005      

Indtægter Kontingent 4.155,00 725,00 4.875,00 4.500,00  Girokonto v. årets start 5.658,72 

  Diverse 0,00 380,00      Kassebeholdning v. årets start 408,80 

  Renter 0,00           

             Aktiver v. årets start 6.067,52 

Udgifter Porto 713,75 80,00 1.470,00 1.800,00  Årets resultat -248,59 

  Kopier 1.114,50   1.547,59 1.350,00     

  Håndbøger   3.360,50      Aktiver v. årets slut 5.818,93 

  Møder 545,00   1.766,00 2.000,00    

  Gebyrer 355,00 310,00 340,00 400,00  Girokonto v. årets slut 5.885,13 

  Kontorartikler 49,95     100,00  Kassebeholdning v. årets slut -66,20 

  Diverse 0,00           

              Aktiver v. årets slut 5.818,93  

Resultat   1.376,80 -2.645,50 -248,59 -1.150,00      

 

 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet for 2005 som anført ovenfor blev godkendt, og kontingentet blev fastsat uændret til 

75 kr. årligt for B-medlemmer og 125 kr. årligt for A-medlemmer. 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Vagn Lauritzen var på valg som kasserer og Lau Bjerno og Lars Lindhard som 

bestyrelsesmedlemmer; alle 3 blev foreslået genvalgt og blev valgt uden modkandidater. 

 

6. Valg af revisor. 

Knud Herskind havde udtrykt villighed til at fortsætte på posten og han blev genvalgt uden 

modkandidater. 

 

7. Eventuelt. 

Intet at berette under dette punkt. 

 

 

 

Vagn Lauritzen (referent) 


