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Referat fra generalforsamling i Dansk SkakDommerforening, den  22. 

marts 2008 
Mødet fandt sted på Hotel Scandic i Silkeborg 

 
Deltagere: 

Lars Henrik Bech Hansen (LH), Aage Olsen (AO), Aksel Hansen (AH), Erik Asmund (EA), 

Henrik Knudsen (HK), Erik  Mouridsen (EM), Vagn Lauritzen (VL). 

  

1. Valg af dirigent. 

AO blev foreslået og valgt. Han konstaterede at der på indkaldelsen til generalforsamlingen 

var anført forkert mødedato; forsamlingen enedes dog om trods denne fejl at godkende 

generalforsamlingens lovlighed. 

 

2. Formandens beretning. 
EM oplyste, at der siden sidste generalforsamling kun er udsendt et medlemsbrev, der dels 

indeholdt pligtstof, som generalforsamlingsreferat med regnskab, dels et nyt skrift med 

praktiske eksempler på reglen om stillingsgentagelser, en medlemsliste som medlemmerne 

opfordres til at bruge, hvis man for eksempel står og mangler en turnerings- eller kampleder, 

og endelig et girokort til indbetaling af kontingent. 

 

Han nævnte også, at foreningen fra Gyldendals forlag har modtaget et anmeldereksemplar af 

en ny roman. Denne vil blive udloddet blandt de rettidige indbetalere af kontingentet. 

 

Der ligger lidt idéer til nye skrifter, herunder et skrift om straf og kompensation, men 

medlemmerne opfordres til at komme med idéer og kommentarer. I øvrigt er der kommet en 

ny mand på holdet idet et nyindmeldt medlem, Morten Frank Jensen har ytret ønske om at 

deltage i de lidt mere langhårede regelfortolkningsopgaver. 

 

2008 kan blive et spændende år, idet der på FIDE-kongressen i Dresden i november 

sandsynligvis bliver vedtaget forskellige ændringer til reglementet. Vi har endnu ikke hørt 

nogen konkrete forslag,  

Køreplanen for den danske version bliver sandsynligvis som sidst, at D§D oversætter, HB 

vedtager i påsken, og ikrafttrædelse vil være pr. 1. juli 2009. D§D vil sandsynligvis igen lave 

en artikel til Skakbladet med de interessanteste punkter for den almindelige spiller, og 



derudover udfærdige et skrift om regelændringerne til foreningens medlemmer. Forhåbentlig 

bliver det den endelig version, der vedtages på kongressen i november, så vi ikke som sidst 

skal vente flere måneder på de sidste redaktionelle ændringer.  

 

Beretningen blev herefter sat under debat: 

 

 

VL spurgte forsamlingen om den mente at foreningen skulle gå mere aktivt ind i 

diskussionerne på unionens debatforum; der foregår mange livlige diskussioner der. 

 

LH syntes det er ok med debatforumet, men mente ikke at foreningens eventuelle 

diskussioner skulle foregå der. 

 

AO nævnte at Lau Bjerno (bestyrelsesmedlem i D§D) er meget aktiv på forummet, og synes 

det er fint vi holder øje med diskussionen, så direkte misforståelser kan rettes. Mener at det 

må være det rigtige sted for regeldiskussioner. 

 

LH opfordrede til at se på Chess Cafés regelrubrik for at checke om der skulle stå noget om 

planlagte regelændringer; måske er der også noget i diverse skrivelser fra FIDEs officielle 

organer. 

 

LH opfordrede ligeledes til at se på Chess Cafés regelrubrik for at se om der er nogle 

relevante emner, der kunne bruges som udgangspunkt for skrifter til medlemmerne. 

 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

 

 

3. Kassererens beretning. 

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet, der er gengivet herunder.  

 

Regnskab 2007         Budget Budget Status pr. 31.12.2007  

    2005 2006      2007 2007 2008    

Indtægter Kontingent 4650,00 900,00    200,00 4500,00 4500,00 Girokonto v. årets start 7537,96 

  Diverse           Kassebeh. v. årets start 180,90 

  Renter   0,52      13,51       7357,06 

              Årets resultat -1931,66 

Udgifter Porto 1387,50 299,70     474,50 1500,00 1500,00   5425,38 

  Kopier 1077,25       322,00 1200,00 1200,00     

  Håndbøger       4000,00 4000,00 Girokonto v. årets slut 5425,38 

  FIDE           Kassebeh. v. årets slut 0 

  Møder 468,00 45,00    795,00 1000,00 1000,00   5425,38 

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

  Kontorartikler 114,94       233,69 100,00 100,00     

  Diverse               

                  

Resultat   1282,31 255,82 -1931,68  -3700,00 -3700,00     

 

 



VL havde følgende kommentarer til regnskabet: 

 Resultatet afviger fra budgettet, idet der har været lavere aktivitet (=færre 

udsendelser) end forudsat. 

 Udgiften til håndbøgerne er endnu ikke afholdt, idet der ikke er modtaget en regning 

herfor fra Unionen, der har stået for indkøb og distribution. Dette punkt var blevet 

påtalt af revisoren, der mente, at udgiften skulle have været medtaget i regnskabet 

som en skyldig omkostning, eller som en note eller som minimum at der skulle 

redegøres for det på generalforsamlingen hvilket sidste var den valgte løsning. 

 Nogle af udgifterne er reelt fra tidligere år, idet de først er blevet refunderet i 2007. 

 

Der blev spurgt til udsendelse af kontingentopkrævninger, idet der var meget stor forskel på 

tallene fra år til år. EM og VL forklarede at kontingentopkrævningen har været sprunget over 

nogle år på grund af få udsendelser og en del af kontingentindbetalingerne har krydset et 

årsskifte. 

 

AH spurgte til mødeudgifterne og mente, at det måtte være opsamlinger fra foregående år; 

VL bekræftede dette, men hovedparten var  udgifter fra 2007 i form af kørselsudgifter. 

 

Der blev spurgt til medlemstal (45-50) og om der var styr på at man blev slettet, når man ikke 

betalte. VL svarede, at man måske kunne få en chance mere, hvis man ikke betalte en enkelt 

gang, men betalingerne bliver registreret. 

 

AH mente at med den fordeling, der ifølge medlemslisten er mellem A- og B-medlemmer 

ville kontingentindtægten blive større og det budgetterede underskud dermed mindre. 

 

 Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen  

 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet for 2008 som anført ovenfor blev godkendt med den ændring at kontingentind-

tægten øges til 5100,- og underskuddet dermed mindskes til 3100.  

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; de var 

begge villige til genvalg og valgtes uden modkandidater. 

 

6. Valg af revisor. 

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

modkandidater. 

 

7. Eventuelt. 

AO foreslog, at man gør noget for at få nye medlemmer; f. eks ved at udarbejde et skrift til 

nyuddannede turneringsledere og gøre dem opmærksomme på foreningen og de fordele der er 

ved at være medlem. 

EA var enig heri og nævnte at det kun var fordi han var praktikant ved VL ar han blev 

opmærksom på foreningen. 



 

AH gjorde opmærksom på at Jens Kristensen var afgået ved døden, og spurgte til hvordan 

adresselisten blev ajourført. 

EM og VL opfordrede til at meddele adresseforandring, men ellers er det jo et spørgsmål, når 

et brev kommer retur at finde den nye adresse eventuelt vis Kraks. 

 

AH spurgte om muligheden for at finde ud af aktivitetesniveauet hos medlemmerne eventuelt 

via indberetningerne til Bjørn Laursen. 

AO og EA mente at disse oplysninger ville være ufuldstændige, idet det kun er indberetteren 

der registreres; der kan ofte være flere turneringsledere på en turnering uden at de figurerer 

på indberetningen. 

  

Herefter afsluttedes AO generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 


