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Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2015 

 

Tilstede: Søren Bech Hansen, Verner Christensen, Lars-Henrik Bech Hansen, Vagn Lauritzen 

og Brian Lorenzen 

Sted: Best Western Hotel Svendborg, Centrumspladsen 1, 5700 Svendborg 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Budget og fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag: Ændring af vedtægterne (kun sproglige rettelser + sammenlægning af 

medlemsgrupper) 

6. Valg af bestyrelse 

a. Kasserer (Vagn Lauritzen) 

b. Formand (Lars Johansen) 

c. Bestyrelsesmedlem (Brian Lorenzen) 

d. Bestyrelsesmedlem (vakant) 

7. Valg af revisor (Knud Herskind) 

8. Eventuelt 

 

Ad 1) 

Søren Bech Hansen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Søren Bech Hansen gennemgik dagsordenen og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2) 

Vagn Lauritzen uddelte formandens beretning og oplæste den for forsamlingen: 

 

Året 2014 sluttede ikke så godt, vi missede en planlagt udsendelse i december, hvor vi gerne 

ville have vist en ny hjemmeside, og et forum hvor medlemmer og klubber kunne spørge 



direkte og få hurtige svar, samtidigt skulle det have et vidensdeling forum om skak. Dette er 

pt. på standby, og jeg håber dette arbejde vil blive genoptaget hurtigst muligt. Det er min 

personlige holdning, at hvis DSD skal overleve, så skal det foregå online. 

Men det hele har ikke været dårligt, vi har fået et rigtigt godt medlemsbrev sendt ud i oktober 

2014, hvor vi berørte alt fra Anti cheating commitee til nye mobilregler og hurtig- og 

lynskak. 

Jeg trækker mig som formand i utide, jeg var ellers får på valg til næste år. Men mine 

personlige forhold, arbejde og andre bestyrelsesopgaver gør, at jeg ikke har de ressourcer der 

skal til. Når jeg endelig skal til at kigge på DSD-arbejde, så er klokken ofte blevet 1-2 om 

natten, og det er hverken DSD eller jeg tjent med. Jeg håber meget, at DSDs medlemmer vil 

bære over med mig pga. denne sene udsendelse, samt min fratrædelse i utide. 

Et enkelt ønske fra min side er, at I giver DSD den opbakning de har fortjent og brug for, for 

at kunne hjælpe jer. 

 

 

Foreningen takkede Lars Johansen for hans indsats. 

 

Verner Christensen tilføjede lidt omkring hjemmesiden www.skakdommer.dk 

Lars-Henrik Bech Hansen savnede lidt deltagelse fra DSDs side i debatten omkring Anti 

cheating m.v. 

Vagn Lauritzen mente, at der var behov en egentlig Anti cheating-uddannelse af dommere. 

 

Formandens beretning taget til efterretning.  

 

Ad 3) 

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

poster. 

Regnskabet for 2014 viste et overskud på i alt 2.633,65 kr. Foreningen har nu en egenkapital 

på 8.648,72 kr. 

Foreningen har 30 medlemmer fordelt på 6 B-medlemmer og 24 A-medlemmer. 

 

Begrundelsen for formuens størrelse var, at det dels skulle være muligt at sende en 

repræsentant til f.eks. FIDE-møder, og dels at kunne tilbyde uddannelse til medlemmerne. 

 

Regnskabet taget til efterretning. 

 

Regnskabet for 2014 ser ud som følgende: 



 

 

Ad 4) 

Vagn Lauritzen fremlagde budgettet for 2015. Der forventes et mindre overskud på 100 kr. 

for 2015. 

Bestyrelsen foreslog kontingent på 125 kr. for alle medlemmer. Dette blev godkendt. 

 

 

Ad 5) 

Punktet blev udskudt til næste år. 

Ingen andre forslag modtaget. 

 

Ad 6) 

Valg til bestyrelsen: 

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

b) Formand – Lars Johansen var på valg. Lars Johansen ønskede ikke genvalg. Vakant. Næste 

års tid bruges til at finde egnede kandidater. Vagn Lauritzen er  kontaktperson indtil da. 

c) Bestyrelsesmedlem – Brian Lorenzen. Brian Lorenzen genvalgt. 

d) Bestyrelsesmedlem – vakant. Steen Juul Mortensen blev foreslået. Steen Juul Mortensen 

blev valgt. 

 

Ad 7) 

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

 

Ad 8) 

Lars-Henrik Bech Hansen håbede, at foreningen kommer op at køre igen. Foreningen er en 

god samarbejdspartner omkring regelændringer m.v. 

 

 

Referent: Brian Lorenzen 

 
 


