
 

 

Referat fra generalforsamling i Dansk SkakDommerforening 7/4 2007 
Mødet fandt sted på Hotel Hvide Hus i Aalborg 

 
Deltagere: 

Lars Henrik Bech Hansen (LH), Martin Stampe Noer (MN), Erik Asmund (EA), Erik  

Mouridsen (EM), Vagn Lauritzen (VL). 

  

1. Valg af dirigent. 

MN blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt pr. brev 

med poststemplet 2/4; EA anførte at han ikke havde modtaget indkaldelsen, da han tidligt var 

rejst til påskestævnet. Dirigenten og forsamlingen (incl EA) var enige om at 

generalforsamlingen måtte betragtes som beslutningsdygtig, da der ikke i vedtægterne er 

anført nogen frist for udsendelse af indbydelse. 

 

2. Formandens beretning. 
EM startede med at beklage den sene udsendelse af indkaldelsen, der skyldtes, at man havde 

ventet på Reubens bog (The Chess Organizers Handbook), der skal udsendes til foreningens 

A-medlemmer. Bogen har været bestilt siden februar via Dansk Skak Union, og der er blevet 

rykket flere gange. På den sidste rykker der blev sendt i kopi til forfatteren, er der kommet 

positivt svar og lovning om at ordren straks vil blive ekspederet; siden da har vi jævnligt haft 

kontakt til Bjørn Laursen, der står for fordelingen; men vi venter stadig. 

 

Medlemsudsendelsen her i april indeholdt en del pligtstof, men derudover en opdateret 

udgave af turneringsreglerne på skemaform og  et skrift om noteringspligten. 

 

Bestyrelsen ville gerne sende mere materiale ud, men det er en langsommelig proces at få 

skrifterne færdig; behandlingen foregår pr. email, og det er vigtigt, at spørgsmålene bliver 

godt gennemarbejdede. Vi stiler efter at opnå enighed om fortolkningerne, og det er vigtigt, at 

skrifterne ikke bare er en gold gentagelse af reglerne. 

Der ligger ideer til nye skrifter, men vi vil gerne have flere. 

 

Der skal findes et nyt medlem til bestyrelsen, idet Lars Lindhard, der har været med i 7 år, 

har valgt at stoppe; det er en skam, specielt fordi han er den eneste i bestyrelsen, der har 

erfaring med arrangering af internationale turneringer. Bestyrelsens kandidat er Svend 

Dyrberg, der er unionens kursusleder, hvilket måske kan give en ny indfaldsvinkel til 

problemstillingerne. 

 

Til slut kan nævnes, at formanden hele året har været bosat i Norge, hvilket har influeret på 

mængden af udsendt materiale. 

 

 

Beretningen blev herefter sat under debat: 

 

EA: det kniber mange steder med at følge og håndhæve reglerne; selv her under DM bliver 

reglerne om noteringspligten ikke håndhævet. 

 

LH:  der er en tendens ved FIDE arrangementer til at dommeren skal blande sig mindst 

muligt i partierne; han skal ofte kun skride ind, hvis han bliver bedt om det.  

 

EM: Denne tendens ses også i de seneste forslag regelændringer.  



MN: Godt med TL-møder / briefing, men det skal ikke være en ensretning, der skal være 

plads til en hvis konduite. 

 

LH: Ved Politikken Cup holdes et møde før turneringen for at holde en ensartet linie. 

 

EM: Fastslår at det er godt med dommermøder. 

 

MN: Foreslår at der laves et skrift, hvor der foreslås at der afholdes et dommermøde før 

turneringen. 

  

LH: Formålet skal være at fastlægge holdninger, de skal ikke være pedantiske, ting skal glide, 

men man skal være enige om hvor hård man skal være. 

 

EM: Paradoksalt at man nu har fået en rigid regel om mobiltelefoner, mens det på andre 

punkter går den anden vej. 

 

MN: Foreningen skal arbejde for at sætte focus på reglerne. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

3. Kassererens beretning. 

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet, der er gengivet herunder.  

 

Regnskab 2006         Budget Budget Status pr. 31.12.2006  

    2004 2005 2006 2006 2007    

Indtægter Kontingent 4875,00 4650,00 900,00 4500,00 4500,00 Girokonto v. årets start 7087,44 

  Diverse           Kassebeh. v. årets start 13,80 

  Renter     0,52       7101,24 

              Årets resultat 255,82 

Udgifter Porto 1470,00 1387,50 299,70 1500,00 1500,00   7357,06 

  Kopier 1547,59 1077,25   1200,00 1200,00     

  Håndbøger       4000,00 4000,00 Girokonto v. årets slut 7537,96 

  FIDE           Kassebeh. v. årets slut -180,90 

  Møder 1766,00 468,00 45,00 1000,00 1000,00   7357,06 

  Gebyrer 340,00 320,00 300,00 400,00 400,00    

  Kontorartikler   114,94   100,00 100,00     

  Diverse               

                  

Resultat   -248,59 1282,31 255,82 -3700,00 -3700,00     

 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen  

 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet for 2007 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 samt Lau Bjerno og Lars Lindhardt som 

bestyrelsesmedlemmer; de to førstnævnte blev foreslået genvalgt og blev valgt uden 

modkandidater; som nævnt under formandens beretning ønskede Lars Lindhardt ikke at 



modtage genvalg, og bestyrelsens kandidat til posten var Svend Dyrberg, der 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. 

LH: foreslog at han og MN opsamlede erfaringer fra internationale turneringer, så man med 

disse data kunne arbejde for gode forhold for turneringsledere (f. eks. et beløb på 200 kr. pr 

dag til at dække transport og forplejning) 

 

MN: det er anført i vedtægterne, at foreningen skal arbejde for gode forhold for 

turneringslederne i Danmark. 

 

LH: Indskuddet skal dække honoreringen af turneringsledere. Ved EM og OL får man typisk 

rejsen og opholdet betalt; alternativ er et fast beløb, hvor man så selv afholder rejseudgiften. 

 

MN Dommerstandarden ved divisionskampe og i ligaen er generelt for dårlig; der er set 

eksempler på at spillet er fortsat efter vingefald, og ved ligaens afsluttende runde i Helsinge 

var der kun 2 turneringsledere til de 5 kampe 

Vi bør opfordre arrangørerne til at gøre det bedre. 

 

LH: På hovedbestyrelsesmødet er det blevet påtalt at en udeblivelse ikke straffes, hvis der 

indsættes en reserve. 

 


