
Dansk SkakDommerforening 

Referat fra ordinær generalforsamling den 19. april 2014 

 

Tilstede: Aage Olsen, Erik Asmund, Poul Jacobsen, Verner Christensen, René Baarup-Christensen, 

Thomas Larsen, Lars-Henrik Bech Hansen, Vagn Lauritzen og Brian Lorenzen 

Sted: Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Budget og fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse 

a. Bestyrelsesmedlem (Jakob Werner) 

b. Formand (Lars Johansen) 

6. Valg af revisor (Knud Herskind) 

7. Eventuelt 

 

Ad 1) 

Aage Olsen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Aage Olsen gennemgik dagsordenen og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2) 

Vagn Lauritzen uddelte formandens beretning og oplæste den for forsamlingen: 

 

Året 2012 sluttede med ekstrem travlhed med at få de dengang nye FIDE regler oversat, dem skulle 

være gældende fra 1. juli 2013. Og starten af 2013 fortsatte på samme måde. DSD fik afleveret et 

pænt og gennemarbejdet reglement til DSU til godkendelse. Og vi fik også sendt en artikel til skak-

bladet som blev offentliggjort i skakbladet nr. 3, 2013 (1. juni). 

Den 29. maj blev vi informeret om at de regler vi havde oversat, alligevel ikke var gældende, endnu 

i dag ved vi ikke hvorfor. DSD har i år endnu engang oversat reglerne med de ændringer, der var 

kommet til siden sidst, og regner med at DSU atter godkender/har godkendt dem. 

Ellers er året forløbet ret stille, vi er blevet bedt om at kommentere sager til/for DSU vedr. rygning 

med E-cigaretter, bortvisning/karantæne af tilskuere og elektronisk snyd. Vi har konstateret, at vo-

res medlemslister ikke er helt opdateret. Vi forventer, at dette er klaret inden sommerferien, og så 

vil alle betalende medlemmer modtage en opdateret medlemsliste, det nye reglement (hvis god-

kendt), samt vores bemærkninger til dette. 

 

 

Lars-Henrik Bech Hansen takkede dommerforeningen for at være behjælpelig med diverse pro-

blemstillinger. 
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Lars-Henrik Bech Hansen savnede retningslinier for dommerne i forbindelse med elektronisk snyd, 

således dommerne er i stand til at handle i fremtidige situationer. 

Dommerforeningen skal præsentere sine råd, drøftelser, for/imod og anbefalinger, således Dansk 

Skak Union kan træffe de endelige valg. 

Aage Olsen mente, at der manglede retningslinier i de tilfælde, hvor spilleren ikke ville være dom-

meren behjælpelig med kontrol af mobiltelefon m.v. 

Brian Lorenzen mente, at vi skulle huske, at der er forskel på at være skyldig i elektronisk snyd og 

blot være mistænkt for det. 

Poul Jacobsen drog paralleller over til dopingkontroller. Nægtelse af at medvirke medfører automa-

tisk karantæne. 

 

Formandens beretning taget til efterretning.  

 

Ad 3) 

Vagn Lauritzen gennemgik regnskabet for 2013 og knyttede nogle kommentarer til enkelte poster. 

Regnskabet for 2013 viste et overskud på i alt 1.175,00 kr. Foreningen har nu en egenkapital på 

6.015,07 kr. 

Foreningen har 23 medlemmer fordelt på 6 B-medlemmer og 17 A-medlemmer. 

 

Lars-Henrik Bech Hansen ønskede, at flere ville være medlem af foreningen. DSU er villig til at 

hjælpe med dette. Foreningen yder stort arbejde, som mange dommere nyder glæde af. 

Vagn Lauritzen ønskede også, at foreningen havde flere medlemmer. 

Aage Olsen foreslog, at man kunne foreslå medlemskab i forbindelse med dommerkurset. 

Poul Jacobsen mente, at man skulle reklamere mere for foreningen, og hvis det var muligt, kunne 

hovedkredsene hjælpe med mailindsamling på medlemmer af foreningen. 

 

Regnskabet taget til efterretning. 

 

Regnskabet for 2013 ser ud som følgende: 
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Ad 4) 

Vagn Lauritzen oplyste, at der er balance i budgettet for 2014. Der forventes således hverken over- 

eller underskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt. 

 

Ad 5) 

Valg til bestyrelsen: 

a) Bestyrelsesmedlem – Jakob Werner var på valg. Jakob ønskede ikke genvalg. Verner Christensen 

blev foreslået. Verner Christensen blev valgt. 

b) Formand – Lars Johansen var på valg. Lars Johansen blev valgt. 

 

Ad 6) 

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

 

Ad 7) 

Lars-Henrik Bech Hansen mente, at det var nødvendigt med dommerpraksis før man som ny dom-

mer gik videre til FA- og IA-titlerne. Nyuddannede dommere skal ikke bare sendes på FA-kursus. 

Verner Christensen mente, at der skulle være større styr på normerne. Verner påpegede også et al-

dersproblem. Alle dommere bør ikke være 60+. 

 

 

Referent: Brian Lorenzen 


