
april 2007 7 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 15/4 2006 
Mødet fandt sted på Hotel Hvide Hus i Aalborg 

 
1. Valg af dirigent. 

Poul Jacobsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen måtte 

betragtes som beslutningsdygtig, da der ikke i vedtægterne er anført nogen frist for 

udsendelse af indbydelse. 

 

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

materiale to gange, nemlig i september 2005 og i april 2006 sammen med indkaldelse til 

generalforsamling. 

Septemberudsendelsen var en større sag, idet den foruden referater fra de seneste to 

generalforsamlinger indeholdt den danske udgave af de reviderede skakregler, kommentarer 

til samme og et skrift om den nye mobiltelefonregel. 

Udsendelsen i april indeholdt 2 opdaterede skrifter: TL og uret samt Quiz-Case 1. 

Herudover har Foreningen udarbejdet en artikel beregnet for den menige skakspiller til 

Skakbladet om regelændringerne. 

Den nye udgave af Reubens bog "The Chess Organizers Handbook" er bestilt til foreningens 

A-medlemmer. Den var forventet allerede i februar, men lader vente på sig. Så snart den 

kommer frem vil den blive udsendt. 

Derudover planlægges endnu en udsendelse til alle medlemmer indeholdende en opdatering 

af Quiz Case 2 samt af Turneringsreglerne på skemaform. 

Fra seneste generalforsamling ligger et forslag om oprettelse af en mailingliste til 

medlemmerne for blandt andet at kunne orientere om opdateringer af Skakhåndbogen (der nu 

ikke længere udsendes i hardcopy). Dette har bestyrelsen indtil videre ikke gjort noget ved. 

Unionen gør selv på sin hjemmeside opmærksom på opdateringer af Skakhåndbogen, så dette 

formål med mailinglisten bortfalder. 

 

Beretningen blev sat under debat, og herunder blev rekruttering af nye medlemmer drøftet. 

Der fremkom forslag om at lade Unionens kursusleder sende materiale om Foreningen ud til 

færdiguddannede TL'ere, samt forslag om at kontakte hovedkredsene for afholdelse af brush-

up kurser. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 
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3. Kassererens beretning. 

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet, der er gengivet herunder.  

 
Regnskab 
2005         Budget Status pr. 31.12.2005  

    2003 2004 2005 2006    

Indtægter Kontingent 725,00 4875,00 4650,00 4500,00 Girokonto v. årets start 5885,13 

  Diverse 380,00       Kassebeholdning v. årets start -66,20 

  Renter          Aktiver v. årets start 5818,93 

             Årets resultat 1282,31 

Udgifter Porto 80,00 1470,00 1387,50 1500,00 Aktiver v. årets slut 7101,24 

  Kopier   1547,59 1077,25 1200,00     

  Håndbøger 3360,50     4000,00 Girokonto v. årets slut 7087,44 

  FIDE         Kassebeholdning v. årets slut 13,80 

  Møder   1766,00 468,00 1000,00 Aktiver v. årets slut 7101,24 

  Gebyrer 310,00 340,00 320,00 400,00    

  Kontorartikler     114,94 100,00     

  Diverse             

                

Resultat   -2645,50 -248,59 1282,31 -3700,00     

 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen  

 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet for 2006 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. 

Erik Mouridsen var på valg som formand og Henrik Knudsen som bestyrelsesmedlem; begge 

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) 


