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Referat fra generalforsamling i Dansk SkakDommerforening den 23. April 

2011 

Generalforsamlingen fandt sted på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 

Odense SV. 
 

Deltagere: Brian Lorenzen (BL), Verner Christensen (VC), Lars Henrik Bech Hansen (LH), 

Martin Noer (MN), Aksel Hansen (AH), Karsten Fyhn (KF), Erik Asmund (EA), Per 

Rasmussen (PR), Morten Fabrin (MF), Henrik Knudsen (HK), Laur Bjerno (LB), Erik 

Mouridsen (EM), Vagn Lauritzen (VL - referent)  

 

 

1. Valg af dirigent 

 

MF blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere at der ikke var fastsat nogen frist for 

indkaldelsen i foreningens vedtægter, og da ingen af de fremmødte havde indvendinger blev 

generalforsamlingen erklæret for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning   

Dirigenten gav ordet til EM. 

 

EM startede med at konstatere, at det har været et lidt inaktivt år i foreningen. 

I DSU regi har der været gennemgang af forslag til ændringer til divisionsturnerings-

reglementet, som divisionsturneringsudvalget havde udarbejdet; forslaget var meget fint 

stillet op og godt struktureret, så de foreslåede ændringer var tydelige, stor ros til Per 

Rasmussen. 

 

Hovedbestyrelsen har bedt om at få FIDEs titelreglement oversat; arbejdet er påbegyndt, og 

det forventes færdig i løbet af maj, så det enten kan komme til afstemning pr mail i løbet af 

sommeren eller kan forelægges på august mødet. 

 

Der har ikke været nogen medlemsudsendelse siden sidste generalforsamling, bortset fra 

indkaldelsen til denne generalforsamling, der kun udover medlemsbrev med indkaldelsen 

indeholdt referat fra generalforsamling 2010. 
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Hvad fremtiden angår, kan man groft dele opgaverne i to bunker: DSU arbejde og 

medlemsservice.  

Begge dele er indenfor vores formålsparagraf og er lige vigtige, men det er vanskeligt at løfte 

begge tilfredsstillende; derfor henstilles til generalforsamlingen at drøfte denne 

problemstilling. 

 

Opgaver i det kommende år er: 

1 - DSU arbejdet, der omfatter kommentering af regelforslag, samt oversættelse af 

reglementer fra FIDE. Her ligger der som nævnt færdiggørelsen oversættelsen af 

titelreglementet, eventuelle andre reglementsforslag til augustmødet og ajourføring af 

registreringen af FA og IA aktiviteter.  

2 - Medlemsservice, der hovedsagelig er opdatering af skrifter. Vi har 23 skrifter, hvoraf de 

10 har en sur smiley, der indikerer at indholdet ikke er i overensstemmelse med de 

nuværende regler; det må have høj prioritet at få disse skrifter opdateret. 

I løbet af 2011 vil man som besluttet på sidste generalforsamling gå over til udsendelse pr 

mail, og mail kommunikationen kunne også muliggøre at inddrage flere af de menige 

medlemmer i arbejdet, ved f. eks at lægge afgrænsede opgaver ud, og lade medlemmerne 

byde ind på disse. Der skulle så blot være en person, der stod for koordination af projekterne. 

 

EM opfordrede IAere til at bruge titlen for at kunne leve op til FIDEs aktivitetskrav, og 

opfordrede også til at give plads til hinanden. 

 

I det forløbne år har bestyrelsen ikke haft en repræsentant i HB, så der kan ikke gives nogle 

in side information derfra, man EM regnede med at LH ville informere. 

 

EM sluttede med at meddele, at han ikke ville søge genvalg til næste år; han havde nu siddet 

15 år som formand for foreningen, og følte at det var på tide at der kom nye kræfter til. 

 

MF satte herefter beretningen under debat: 

 

LH fastslog at arbejdet med reglementforslag er vigtigt for at undgå lovsjusk.  

Han informerede fra HB arbejdet og om andre organisationelle emner:  

Divisionsturneringsreglementet er vedtaget med enkelte ændringer, og det renskrives nu og 

sendes rundt til kommentering. 

OL 2014 holdes som bekendt i Tromsø, og DSU har lovet at stille med 10-15 IAere; det 

foregår fra begyndelsen af august og 15-17 dage frem. Som forberedelse til dette holdes der 

et arbiterseminar på Scandic Odense den første weekend i september 2011, instruktør vil 

være Mikko Markkula fra Finland, og det vil foregå på engelsk. Deltagerbetalingen vil være 

ca. 1200-1500 kr., der eventuelt vil kunne betales af hovedkredsene og eventuelt vil der 

kunne hentes tilskud hos arrangørerne i Tromsø. Der vil være plads til 30 deltagere, og der vil 

sandsynligvis også komme deltagere fra Sverige og Norge. 

I forbindelse med olympiadeforberedelserne er der også blevet aftalt en dommerudveksling 

mellem de nordiske lande 

DSU og D§D har et fælles problem, idet Svend Dyrberg havde meddelt, at han stopper som 

leder af dommeruddannelsen; hvis der ikke findes en ny, vil der ikke blive uddannet flere 

dommere, og det vil kunne mærkes ude omkring. 
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Endelig nævnte LH at man skulle huske at få registreret dommernormerne straks efter 

turneringerne, så man havde de nødvendige underskrifter fra arrangørerne. 

 

LB spurgte til omfanget og arten af arbejdet med dommeruddannelsen; LH mente at det måtte 

være nogle få timer på ugebasis, men henviste ham til at spørge direkte hos Svend Dyrberg; 

LB var interesseret i opgaven, og lovede at tage kontakt til Svend. 

 

VL rejste et problem, der var opstået under DM: efter den første runde i 7 runders grupperne 

blev arrangørerne gjort opmærksom på, at urene lagde tillægstiden til straks efter træk 40 og 

træk 60, hvilket kunne betragtes som en hjælp for spillerne; arrangørerne havde derfor valgt 

at ændre indstillingen på de ure, der havde muligheden, så tillægstiden først tillægges efter 

udløbet af den oprindelige spilletid. VL mente det var uheldigt at ændre indstillingen under 

turneringen (landsholdsklassen havde da spillet 4 runder), da det ikke er i modstrid med 

reglerne at vise trækantallet, og da der er noteringspligt under hele partiet er der ikke tale om 

nogen afgørende hjælp til spillerne. VL havde lovet arrangørerne at tage spørgsmålet med på 

generalforsamlingen for eventuelt at få udarbejdet en vejledning for spørgsmålet, idet der jo 

fra næste sæson spilles med tillægstid i divisionsturneringen, og et forbud mod at vise 

trækantallet kan betyde store investeringer for klubberne. 

AH mente at det var vigtigt at der spilles med samme system indenfor de enkelte grupper. 

LH fortalte at i Politikken Cup måtte man vælge den dårligste løsning, da man ikke havde 

tilstrækkelig med ure, der kunne indstilles til først at vise tillægstiden efter udløb af den 

oprindelige tid.  

EM spurgte til om der var kommet noget fra Flemming Madsen, der på sidste 

generalforsamling havde fortalt at han havde fået i opdrag at udarbejde vejledninger til urene, 

der anvendtes i divisionsturneringen. 

PR fortalte, at opgaven ikke var løst da Flemming Madsen var blevet syg, men han selv og 

VC ville under Ungdoms DM i Allerød sætte sig sammen for at løse opgaven i hvert fald 

delvis. 

EA mente at det kunne være et problem for divisionsklubberne, der måske skulle til at 

investere i nyt materiel i forbindelse med overgangen til den nye betænkningstid; det ville 

være en god ide at få fastlagt en eller anden form for standard, så man ikke fik investeret i 

noget forkert. 

LH fortalte, at Dansk Skaksalg til starten på den nye sæson ville komme med nogle 

holdpakker, og han mindede om Materialefonden, der kunne give lån til materielindkøb på 

fordelagtige vilkår; endelig var sådanne udgifter nok nogle, der var rimelig stor chance for at 

få kommunalt tilskud til. 

LB mindede om at han tidligere havde lavet anmeldelser af elektroniske skakure, en opgave 

han gerne ville følge op på, det krævede blot at han kunne låne de ure der var tale om. 

 

LB mente med hensyn til opgavernes prioritering, at det ville være en god ide at lægge dem 

ud til medlemmerne, så arbejdsbyrden kunne blive fordelt. 

BL kunne tilslutte sig dette. 

AH understregede, at medlemsservicen og specielt de 10 forældede skrifter skulle have høj 

prioritet. 
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LH fortalte, at der på ECU kongressen i Frankrig for nylig var blevet behandlet nogle 

påtænkte ændringer: 

„Sofia ”regler for at minimere muligheden for at tage remis; der er nedsat et miniudvalg 

bestående af LH, den svenske præsident, og den franske stormester Laurent Verat. Et forslag 

skal med på presidential board i juni, og det vil måske komme til gælde for landsholdsklassen 

i fremtiden. 

Der er påtænkt nogle ændringer i korrektionsberegningen. 

Der tænkes på at indføre en „dresscode“ – ikke så meget hvad man skal have på, men mere, 

hvordan man ikke må være klædt. 

Copyright på skakpartier, der går på live transmission af partier – det er her der er mulighed 

for reklameindtægter. 

 

Der var ikke flere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, og dirigenten satte den til 

afstemning – den blev enstemmigt godkendt. 

 

 

3. Kassererens beretning 

 

VL uddelte regnskabet (som trykt herunder) 

 

Regnskab 2010 Budget

Budget-

forslag Status pr. 31.12.2010
2008 2009 2010 2010 2011

Indtægter Kontingent 4500,00 4350,00 1425,00 4000,00 4000,00 Girokonto v. årets start 8021,11

Diverse Kassebeholdning v. årets start 143,00

Renter 17,04 0,41 8164,11

Besparelse på gebyrer og portoudgifter 1000,00 Årets resultat 865,00

Udgifter Porto for udsendelser 1057,50 1862,00 2000,00 1200,00 9029,11

Tryk for udsendelser 414,83 1201,50 1200,00 1200,00

Øvrigt for udsendelser 289,64 300,00 300,00 Girokonto v. årets slut 9146,11

Kassebeholdning v. årets slut -117,00

Møder 103,00 264,12 260,00 1000,00 1000,00 9029,11

Gebyrer 320,00 310,00 300,00 400,00 200,00

Administration 304,25 100,00 100,00

Diverse 1,88

Resultat 2621,71 117,02 865,00 0,00 0,00  
 

Han kunne konstatere at regnskabet ikke ligner budgettet, hvilket skyldes det lave 

aktivitetsniveau. Der var ikke udsendt kontingentopkrævning, så kontingetindtægterne 

hidrører fra restanter fra 2009, der har betalt i årets løb, samt enkelte nyindmeldte 

medlemmer. 

Der har ingen udgifter været til udsendelser, dog er der kommet udgiftsbilag for udsendelsen 

omkring påske; disse udgifter vil først blive afholdt i 2011, og vil altså belaste dette års 

regnskab. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 
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4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

 

VL fortsatte med kort at gennegå budgettet.  

Der var ikke som besluttet sidste år blevet skiftet kontoform (for at undgå de relativt høje 

gebyrer), da Danske Bank ikke tilbyder andre former for foreningskonti. En overgang til 

netbank var mulig, men ville altså ikke give nogle økonomiske fordele. 

Ved skift til et andet pengeinstitut kan gebyrer undgås, og der kan endog opnås en (lav) rente, 

men det betyder altså ændring af kontonummer mm; men det påtænker man at gøre i løbet af 

2011. 

På baggrund af den påtænkte besparelse på udsendelser ved overgangen til mail 

kommunikation, foresloges det at holde kontingentet uændret. 

 

Forsamlingen godkendte budgetforslaget og kontingentsatserne. 

 

5. Valg af bestyrelse 

 

a. Kasserer. VL var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater. 

b. To bestyrelsesmedlemmer. LB var villig til genvalg, men ville ikke stå i vejen dersom 

andre havde lyst. Svend Dyberg Larsen ønskede ikke at fortsætte, og dirigenten udbad 

sig forslag. EM foreslog BL. LB og BL blev begge valgt uden modkandidater. 

 

6. Valg af revisor 

 

Knud Herskind havde indvilliget i eventuelt at påtage sig posten endnu et år, og han blev 

genvalgt uden modkandidater. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Der var ikke yderligere kommetarer, og dirigenten takkede for god ro og orden; EM takkede 

for en kyndig ledelse af generalforsamlingen og sluttede af med at udbringe et leve for 

Foreningen. 

 

 


