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Referat fra generalforsamling i Dansk SkakDommerforening  

den 7. April 2012 

på Konventum, Gl Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 

Deltagere: Verner Christensen, Lars Henrik Bech Hansen, Aksel Hansen, Per Rasmussen, 

Aage Olsen, Steffen Michael Kristensen, Kenneth Varberg, Lars Johannsen, Erik Mouridsen, 

Vagn Lauritzen (referent)  

 

1. Valg af dirigent 

Kenneth 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 lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning  

Dirigenten gav ordet til Erik 

Erik startede med at fortælle, at foreningen nu var gået over til udsendelse af materialet pr 

mail; første gang havde været ved indkaldelsen til generalforsamlingen, og der havde været 

tydelige besparelser i arbejdsomfang – det er betydeligt lettere at konvertere filerne til pdf, og 

derefter bare trykke send. Ved udsendelsen manglede der kun 8 mailadresser og af dem 

havde han efterfølgende fået oplyst 3. 

Næste punkt var knapt så positivt: beretningen ville blive temmelig kort, da det har været et 

inaktivt år i foreningen. 

Noget usædvanligt har der i løbet af året været afholdt et bestyrelsesmøde. Det fandt sted i 

november i Middelfart.  

På dette møde 

- berettede Brian om det nyligt afholdte FIDE arbiter seminar 

- blev håndteringen af foreningens DSU opgaver drøftet 

- blev opdatering af foreningens skrifter drøftet og opgaverne fordelt 

- blev den fremtidige bestyrelsessammensætning drøftet på baggrund af at 

formanden havde meddelt at han ville stoppe ved generalforsamlingen 2012. 

- fortalte Lau om sit ny job som kursusleder for unionen. 



Med hensyn til kursusvirksomheden er det en opgave som Lau tager seriøst og han lyder til at 

trives ved det; kursusdeltagerne stiller mange gode spørgsmål, og en del af dem deler han 

med resten af foreningens bestyrelse. Han reviderer også kursusmaterialet så det bliver mere 

up to date, det har bl. a. resulteret i at der nu undervises i FIDE Schweizer i stedet for Dansk 

Schweizer.  

Som opfølgning på 2011-generalforsamlingens tilkendegivelse af at medlemsservice har 

højere prioritet end DSU opgaverne drøftedes på bestyrelsesmødet de forskellige 

arbejdsopgaver:  

Af medlemsopgaver er der primært opdatering af skrifterne, og disse er blevet fordelt mellem 

bestyrelsesmedlemmerne, således at de kan sendes ud med de næste medlemsudsendelser 

efterhånden som de er færdige. 

Af DSU opgaver ligger der lige nu oversættelsen af FIDEs titelreglement; det ligger over fra 

sidste år. Det er for så vidt færdigt, og Martin Noer har læst korrektur, men der er stadig 

nogle uklare formuleringer, som mangler. Erik mangler måske en sparringspartner og han 

håber at arbejdet snart med den nye bestyrelses hjælp kan blive færdigt. I bestyrelsen er der 

dog den holdning at oversættelsen af titel- og ratingreglementerne måske ikke er så vigtige; 

man skal også huske på at det kræver en løbende ajour føring; der er måske mere brug for en 

ordliste eller en guideline for, hvilke krav der skal være opfyldt, og hvor disse krav kan 

findes.  

FIDEs regler for skakspillet skal oversættes, det kan der ikke være tvivl om. Næste 

opdatering af disse må skulle foregå i løbet af det kommende år, da de med den normale 4 års 

cyklus må forventes at træde i kraft pr.1.7.2013. Erik nævnte de problemer der har været med 

versionerne i Skakhåndbogen på nettet; dels den uheldige ændring af punktnummerering til 

punkttegn som sorte springere, dels indføjelsen af 15minutters reglen i FIDEs regler i stedet 

for EMT reglementet. Disse fejl er nu rettet, men der er til gengæld et link på hjemmesiden, 

der peger på en gammel version. Dette vil Erik gøre webmasteren opmærksom på. 

En anden DSU opgave er registrering af de internationale dommeres aktiviteter; i 2009 blev 

en oversigt udarbejdet og indsendt, og tanken var at denne skulle ajourføres hvert andet år, 

men indtil videre har man ikke hørt noget. (Lars Henrik indskød her at det er blevet hvert 

tredje år). Erik benyttede lejligheden til at opfordre IA'ere til at være dommer i en 

titelgivende turnering, så de ville være registreret som aktive. Samtidig bør man huske at give 

plads for hverandre. 

Fra sidste generalforsamling er der nogle opgaver, der skal nævnes: bankskifte for at undgå 

de forholdsvis høje gebyrer er gennemført; muligheden for at få eget domæne er undersøgt, 

men der er endnu ikke besluttet eller gennemført noget, domænet dsd.dk er ikke ledigt, 

skakdommer.dk er en mulighed, og eventuelt også d§d.dk. 

Til slut nævnte Erik bestyrelsens sammensætning og den relativt høje ancienitet: Erik 17 år, 

Henrik 16 år, Lau 15 år, Vagn 12 år og Brian 1 år. Da Erik allerede sidste år havde meddelt at 

han i år ikke ville modtage genvalg, udtrykte han ønske om at generalforsamlingen ville 

vælge nogle nye aktive dommere til bestyrelsesposterne.  

 

Dirigenten satte beretningen til debat: 

 



Lars Henrik indledte med at sige, at det altid er en fornøjelse at være til denne 

generalforsamling. Foreningen og dommerne er vigtige samarbejdspartnere og det er godt at 

have nogle regelkyndige folk at trække på, ligesom det er vigtigt at der foreligger gode 

oversættelser af de gældende regler. 

DSU satser på dommerne, derfor arbiter seminaret; der deltog i alt 23, heraf 17 danskere. 

Man regner med at sende en del dommere til skakolympiaden i Tromsø. Der er allerede 

færdiggjort 6 FA-titler og en mere er undervejs i disse dage – de satser alle på at blive IA; 

derfor er det vigtigt at de får mulighed for at færdiggøre titlen. 

Vi savner efteruddannelse af dommere – mange dommere har erhvervet licensen for mange 

år siden, og der er sket mange regelændringer siden da, f. eks de nye betænkningstider og 

dermed også de nye ure. De kunne måske udformes som lokale en-dages kurser. 

Lars Henrik synes trods alt ikke at titelreglerne er så kryptiske. 

Han havde ikke set noget på skrift om ændringer i FIDEs regler for skakspillet, men nævnte 

indførelsen af nye turneringsregler, f. eks dress code og Sofia regler for remistilbud, der nu er 

implementeret i det europæiske skakforbunds turneringer. 

Han nævnte, at Chresten Nielsen fra forretningsudvalget har haft et kæmpearbejde med at 

indføre gamle vedtagelser i skakhåndbogen, og der havde i den forbindelse været nogen 

smuttere; de burde dog være rettet nu. Med det nye forretningsudvalg, regner man med at det 

bliver Poul Jakobsen, der bliver ansvarlig for opdateringen og DSD's kontaktperson i FU. 

 

Verner gjorde opmærksom på at ratingreglemetet som det foreligger på FIDEs hjemmeside 

ikke er fuldt opdateret; de sidste ændringer er ikke med. 

Han gjorde opmærksom på at dommere automatisk bør blive indberettet sammen med 

turneringsindberetningen, måske er det noget man skal gøre Leif Jensen opmærksom på. 

Lars Henrik henviste til at man kan se aktiviteten på en database på nettet. 

Aksel gjorde opmærksom på at aktiviteten kun tæller med, dersom det er titelgivende 

turneringer. 

Lars Henrik oplyste, at normansøgninger skal gå gennem ham (forretningsudvalget), og han 

oplyste at det turneringssystem, der anvendes her ved DM, Swiss Manager, automatisk 

udskriver de nødvendige formularer. 

 

Herefter satte dirigenten beretningen til godkendelse – den blev enstemmig godkendt. 

 

3. Kassererens beretning 

Vagn uddelte regnskabet (som gengivet på næste side). 

Han redegjorde for årsagerne til det store underskud: dels store mødeudgifter primært på 

grund af det afholdte bestyrelsesmøde, dels at der ikke var opkrævet kontingenter hos 

medlemmerne, aktivitetsniveauet havde været meget lavt. En anden årsag til underskuddets 

størrelse var, at udgifter til medlemsudsendelser omfattede både 2010 og 2011. 

Kenneth spurgte om man regner med at opkræve kontingent i år – svaret var ja. 



Lars Henrik mente, at foreningen skulle kræve op for 2 år, da det er vigtigt at foreningen har 

en arbejdskapital, f. eks til at dække udgifter til repræsentantion ved FIDE kongresser eller 

andre relevante møder. 

Aksel spurgte om ikke det var relevant at DSU dækkede sådanne udgifter; Lars Henrik 

svarede at det også sagtens kunne være tilfældet, men man var mere tilbøjelige til at støtte en 

ansøgning, hvis ansøgerforeningen selv sørgede for at opkræve kontingenter hos 

medlemmerne. 

Herefter satte dirigenten regnskabet til godkendelse - det blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Vagn fortsatte med kort at gennemgå budgettet.  

Efter at man nu er gået over til hovedsagelig at foretage medlemsudsendelser pr mail, vil der 

sandsynligvis komme besparelse på porto- og trykkeudgifterne. Det har som det ses af 

sammenligningstallene for de sidste år vist sig vanskeligt at følge budgettet, men med 

ovenstående kommentar er dette nok det bedste bud. Bestyrelsen indstiller til uændret 

kontingent 125 kr for A medlemmer og 75 kr for B medlemmer. 

Aksel foreslog at bestyrelsen kunne overveje livsvarigt kontingent på f. eks 5 eller 10 gange 

årskontingentet. 

Vagn lovede at bestyrelsen vil drøfte dette.  

Forsamlingen godkendte budgetforslaget og kontingentsatserne. 

 

 

5. Valg af bestyrelse 

a. Formand (Erik Mouridsen): Erik redegjorde for at Lau egentlig havde været villig 

til at påtage sig hvervet, men han kunne nu se at arbejdet med unionens 

dommerkursus er så omfattende at begge poster ikke vil kunne bestyres på 

tilfredsstillende vis. Derfor var det godt at Lars Johannsen havde indvilliget i at stille 

op til posten; dette var bestyrelsens forslag. Der kom ikke andre forslag fra 

forsamlingen og Lars blev valgt. 

b. Bestyrelsesmedlem (Henrik Knudsen): Henrik havde også udtrykt betænkelighed 

ved at fortsætte, og bestyrelsen foreslog derfor nyvalg af Aage Olsen; der kom ikke 

andre forslag, og Aage blev valgt. 



 

6. Valg af revisor (Knud Herskind): 

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

genvalgt uden modkandidater. 

 

7. Eventuelt 

Per meddelte, at der blev en post ledig i divisionsturneringskomiteen, idet Mads Bech 

Andersen ikke ønskede at fortsætte. Per bad forsamlingen om at finde mulige kandidater i 

løbet af sommeren. 

 

Vagn takkede Erik for samarbejdet i de forløbne år, og håbede ikke han var helt tabt for 

arbejdet efterfølgende. 

 

Generalforsamlingen sluttedes derefter. Varighed ca 1 time.  

 

 

 


