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Referat fra generalforsamling i Dansk SkakDommerforening, den 11. april 

2009 
Mødet fandt sted på Hotel Scandic i Silkeborg 

 
Deltagere: 

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

Morten Rasmussen (MR), Søren Bech Hansen (SB), Byriel Jensen (BJ), Jens Nielsen (JN), 

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

  

1. Valg af dirigent. 

Søren blev foreslået; og selvom der ikke var en kopi af foreningens vedtægter til stede, 

accepterede han at modtage valget og generalforsamlingen gennemførtes. (Kommentar fra 

referent: efterfølgende er det kontrolleret, at der i vedtægterne ikke er anført noget om 

indkaldelsesfrist eller fremmøde, der kan ulovliggøre generalforsamlingen). 

 

2. Formandens beretning. 

 

EM oplyste, at der siden sidste generalforsamling er udsendt to medlemsbreve. 

Det første kom i maj 2008 og indeholdt referat fra generalforsamlingen med regnskabet for 

2007, samt en opfordring til A-medlemmer om at være med i diskussionen og oversættelsen 

af de nye regler, der skulle vedtages på FIDE kongressen i Dresden og efterfølgende, for de 

danske reglers vedkommende, på hovedbestyrelsesmødet i påsken. 

Det andet medlemsbrev kom her umiddelbart før påske og indeholdt indkaldelse til 

generalforsamlingen, et nyt skrift om straffe og kompensationer, en orientering om debatten 

omkring brugen af digital pen til notering samt til A-medlemmerne den nye udgave af FIDEs 

Laws of Chess og et referat fra møderne i Dresden. 

Af andre opgaver, der var løst i årets løb nævntes oversættelsen af de nye regler, der var 

foregået i et samarbejde mellem Frank Petersen, Lau, Erik og Vagn; endvidere har foreningen 

haft et par forslag til reglementsændringer til udtalelse før de blev fremlagt for 

hovedbestyrelsen.   

 

EM berettede endvidere kort fra de møder under FIDEs kongres, som han havde deltaget i. 

Dansk Skak har ikke en plads i regelkommissionen, men Erik deltog sammen med mange 

andre som observatører; under behandlingen af spørgsmålene og det var positivt at alle 

mødedeltagere blev inddraget i beslutningerne idet en del spørgsmål blev sat til vejledende 

afstemninger i hele forsamlingen før kommissionen traf afgørelsen. 

Deltagelsen i møderne gav mange kontakter, og det var interessant at høre hvilke regler, der i 

andre lande giver anledning til diskussioner; f. eks var der ikke mange andre steder at man 

diskuterede den manglende mulighed for appel af afgørelser efter §10.2.
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Oversættelsen af det nye regelsæt var forløbet godt med arbejdet delt mellem Lau Bjerno, 

Frank Petersen, Erik Mouridsen og Vagn Lauritzen; der var blevet afholdt et afsluttende 

møde hvor de sidste detaljer var blevet afklaret. 

Selvom der ikke var de store ændringer i regelsættet, var der alligevel mange 

spidsfindigheder, der skulle afklares, og samtidig er der rettet lidt i den hidtidige oversættelse 

for at komme tættere på originalen.  

Den vigtigste ændring er jo at den tilladte tid, man må komme for sent, er ændret fra 1 time 

til 0 min, men der er også andre væsentlige ændringer, for eksempel muligheden for at 

forbyde remisaftaler helt eller delvist.  

En af de ændringer man nok vil lægge mest mærke til er at betegnelsen ”turneringsleder” er 

blevet erstattet med ”dommer”; dette er ikke en ændring der er sket i det originale regelsæt, 

men ændringen er sket i forbindelse med oversættelsen for at undgå misforståelser. 

Regelsættet er blevet vedtaget på HB-mødet i fredags, men konsekvensrettelserne i unionens 

regelsæt, EMT-reglementet og divisionsturneringsreglementet er endnu ikke vedtaget; 

hovedbestyrelsen lagde sig dog fast på at man i EMT-reglementet ville fastsætte en generel 

tidsfrist på 15 minutter som tilladt for sent fremmøde; den endelige ordlyd af bestemmelsen 

skal vedtages ved en mail afstemning i løbet af april måned. 

 

Af kommende opgaver i foreningen nævnte Erik: en artikel i Skakbladet for den menige 

skakspiller om regelændringerne; den vil ikke blive så omfattende som sidste gang, da den 

fyldte 2 tætskrevne sider; der vil blive lagt en version for dommerne ud på DSU’s 

hjemmeside, og der vil blive udsendt en detaljeret udgave med næste medlemsudsendelse. 

Foreningen er også blevet bedt om at oversætte normreglementet og ratingreglementet. 

De nye bestemmelser for erhvervelse og bibeholdelse af IA og FA titlen giver også anledning 

til lidt arbejde, idet FIDE har bedt forbundene om at registrere deres IA’ere og FA’ere, samt 

deres aktivitetsniveau, og DSU har bedt D§D om at stå for denne opgave. Fra 1. juli bliver 

betingelserne for opnåelse af FA-titlen ændret, så kandidaterne herefter skal deltage i et 

kursus, godkendt af FIDE. Aspiranter til FA-titlen, der ønsker at blive udnævnt efter de 

gamle regler skal melde sig hurtigt, og 1. runde for de fire turneringer skal alle være startet 

inden 1. juli.  

 

Der er planlagt yderligere 2 udsendelser, i 2009, nemlig en der indeholder de nye danske 

regler med kommentarer, samt til A-medlemmerne, de nye norm- og ratingreglementer. Den 

anden udsendelse i efteråret vil indeholde opdaterede skrifter (følgerettelser efter ikrafttræden 

af de nye regler). 

 

    

Beretningen blev herefter sat under debat, og det var primært den nye regel om for sent 

fremmøde, der gav anledning til kommentarer: 

 

LBH var i forbindelse med de vedtagne 15 minutter for EMT’ere i tvivl om hvor 

afgrænsningen til internationale turneringer skulle gå. 

EA var bekymret for at der vil opstå forvirring, og mente at det er vigtigt med en fast 

formulering. 

 

LB sagde at der skal være præcisering i DSU’s regler for ved hvilke turneringer de gælder; er 

f. eks også ratede interne klubturneringer omfattet? 

 

HK mente at der ikke ville være noget problem, hvis man følger EMT-reglerne; kulturen skal 

ændres fra 1 time til 15 min. 

Han mindede også om at DSU’s særlige mobiltelefonregel udgår, da FIDEs regler nu dækker.
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EM kunne ønske sig en anden formulering end den af HB vedtagne, mener det er vigtigt at 

undgå mange forskellige tider, gerne et valg mellem 0 min og 15 min. 

 

LBH mener ikke at udlændinge kan forholde sig til EMT-reglementet, den danske deltager 

forventer 15 minutter og den udenlandske 0 minutter. 

 

HK: EMT reglementet foreskriver, at der skal laves et reglement og heraf skal den tilladte 

forsinkelse fremgå. 

 

JN mente ud fra erfaringer med Vesterhavsturneringen at 0 minutter i internationale 

turneringer vil være det rigtige. 

 

LBH mente at bestemmelserne vil være vanskelige at administrere. 

 

AH mente, at man skulle sørge for at meddele reglerne til deltagerne i de internationale 

turneringer; i normale EMT’ere vil de 15 min. være gældende. 

 

LB mente ikke at det vil være realistisk med kun 2 muligheder; bestemmelsen stiller krav til 

reglementet. 

 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

 

 

 

 

 

3. Kassererens beretning. 

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet, der er gengivet herunder.  

 

Regnskab 2008         Budget Budget Status pr. 31.12.2008  

    2006      2007      2008 2008 2009    

Indtægter Kontingent 900,00    200,00   4500,00 5100,00 4500,00 Girokonto v. årets start 5425,38 

  Diverse           Kassebeh. v. årets start 0 

  Renter 0,52      13,51      17,04       5425,38 

              Årets resultat 2621,71 

Udgifter Porto 299,70     474,50   1057,50 1500,00 1600,00   8047,09 

  Kopier       322,00     414,83 1200,00 1000,00     

  Håndbøger       4000,00  Girokonto v. årets slut 7970,09 

  FIDE           Kassebeh. v. årets slut 77,00 

  Møder 45,00    795,00    103,00 1000,00 1000,00   8047,09 

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

  Kontorartikler       233,69      100,00 300,00     

  Diverse               

                  

Resultat   255,82 -1931,68  2621,71  -3100,00 200,00     
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Til regnskabet er der knyttet den kommentar, at den budgetterede udgift til håndbøger ikke er 

afholdt, og heller ikke forventes afholdt i 2009, da DSU ikke har modtaget nogen faktura fra 

leverandøren. 

 

AH spurgte til om kassebeholdningen pr. 31.12. kunne betragtes som foreningens 

egenkapital: Da der ikke er skyldige omkostninger eller tilgodehavender, blev dette 

bekræftet. 

 

SBH spurgte om Eriks tur til Dresden havde været for egen regning, da den ikke figurerede i 

regnskabet. EM oplyste at hovedparten af udgifterne var afholdt af DSU og han havde ingen 

ønsker om yderligere refusion. 

LBH mente at foreningen godt kunne (have) yde(t) et tilskud, og forsamlingen tilsluttede sig 

dette. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

   

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet for 2009 som anført ovenfor blev godkendt.  

Kontingentet blev fastsat uændret til 75 kr. årligt for B-medlemmer og 125 kr. årligt for A-

medlemmer.  

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Lau Bjerno, Svend Dyberg Larsen og Vagn Lauritzen var på valg og var alle villige til 

genvalg; de 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. 

Intet under dette punkt 

  

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

 

 


