
Dansk SkakDommerforening 

Referat fra ordinær generalforsamling den 30. marts 2013 

 

Tilstede: Lars Johansen, Aksel Hansen, Poul Jacobsen, Per Rasmussen, Jakob Werner, Michael 
Kristensen, Lars-Henrik Bech Hansen, Vagn Lauritzen og Brian Lorenzen 

Sted: Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Budget og fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse 

a. Kasserer (Vagn Lauritzen) 

b. Bestyrelsesmedlem (Brian Lorenzen) 

c. Bestyrelsesmedlem (Aage Dalstrup Olsen) 

d. Bestyrelsesmedlem (Lau Bjerno) 

6. Valg af revisor (Knud Herskind) 

7. Eventuelt 

 

Ad 1) 

Per Rasmussen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Per Rasmussen fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Ad 2) 

Lars Johansen fremlagde formandens beretning. 

Foreningen havde siden seneste generalforsamling arbejdet med FIDE-reglerne – primært omkring 
oversættelse og fortolkning af reglerne. 
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Ellers havde der været stille omkring foreningen.  

Poul Jacobsen bad om at få den seneste version tilsendt med henblik på udsendelse til 
Hovedbestyrelsen. Der var to versioner af en enkelt regel i den forrige tilsendte version. 

Formandens beretning taget til efterretning.  

 

Ad 3) 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet for 2012 og knyttede nogle kommentarer til enkelte poster. 

Regnskabet for 2012 viste et overskud på i alt 155,00 kr. Foreningen har nu en egenkapital på 
4.840,07 kr. 

Opfordring fra forsamlingen om, at der sker opfølgning på manglende betalinger af kontingenter 
ved næste udsendelse til medlemmerne. 

Regnskabet taget til efterretning. 

 

Regnskabet for 2012 ser ud som følgende: 

 

 

 

Ad 4) 

Vagn Lauritzen oplyste, at der er balance i budgettet for 2013. Der forventes således hverken over- 
eller underskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt. 
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Ad 5) 

Valg til bestyrelsen: 

a) Kasserer – Vagn Lauritzen var på valg. Vagn Lauritzen blev valgt 

b) Bestyrelsesmedlem – Brian Lorenzen var på valg. Brian Lorenzen blev valgt. 

c) Bestyrelsesmedlem – Aage Dalstrup Olsen var på valg. Aage Dalstrup Olsen ønskede at træde ud 
af bestyrelsen grundet nye opgaver i Dansk Skak Union. Lars Johansen foreslog Jakob Werner. 
Jakob Werner præsenterede sig selv. Jakob Werner blev valgt. 

d) Bestyrelsesmedlem – Lau Bjerno var på valg. Lau Bjerno blev valgt. 

 

Ad 6) 

Valg af revisor. Knud Herskind var på valg. Knud Herskind valgt. 

 

Ad 7) 

Lars-Henrik Bech Hansen oplyste om nye regler for dommerlicens i FIDE. Reglerne blev vedtaget 
på FIDE-kongressen i Istanbul i 2012. 

Licenserne koster 20 € for en almindelig skakdommer, 80 € for en FA og 100+ € for en IA 
afhængig af kategori. 
Licensen er livsvarig, dog med den betingelse at man skal være aktiv indenfor 2 år. 

 

Lars-Henrik Bech Hansen oplyste endvidere, at spillerlicens også er på vej i FIDE. Dette var dog i 
første omgang afværget. 

 

 

Referent: Brian Lorenzen 


