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Generalforsamling den 26. marts 2016, kl 17:00  

På Hotel Best Western, Centrumpladsen 1, 5700  Svendborg   

 

Der er aldrig blevet udarbejdet et referat fra denne generalforsamling og eventuelle notater er 

ikke fundne. Dersom nogle af deltageren har supplementer til nedenstående hører bestyrelsen 

gerne fra jer. 

Dette skrift er udarbejdet af Vagn Lauritzen i april 2018. 

 

Der var indkaldt pr mail i marts 2016 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Kassererens beretning  

4. Budget og fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag:  

Ændring af vedtægterne.  

(Forslag 1og 2 kan ses i vedhæftede dokument - ver0 er de gældende vedtægter, ver 

2016_0 er forslaget)  

Forslag 1: Betegnelsen "turneringsledere" erstattes af "dommere" 

Forslag 2: De to kategorier af medlemsskab slås sammen (vedtægternes pkt 2 udgår) 

Forslag 3: Der foreslås indført en indkaldelsesfrist til generalforsamlingen. Dersom 

forslaget vedtages, skal der samtidig fastsættes en frist; bestyrelsen foreslår 7 dage, og 

at indkaldelsen kan foretages pr mail, brev, bekendtgørelse på hjemmesiden eller 

anden måde, der så vidt muligt sikrer at alle medlemmer kan blive informeret.  

Forslag 4: Det foreslås at antallet af bestyrelsesmedlemmer fastlægges som 3 - 5 

personer; valg af formand og kasserer som hidtil, men valg af menige 

bestyrelsesmedlemmer fastlægges som at de er valgt for 2 år ad gangen. 

6. Valg af bestyrelse (I lige år er formanden og et menigt bestyrelsesmedlem på valg)      

a. Formand (vakant)      

b. Bestyrelsesmedlem (Verner Christensen)  

7. Valg af revisor  

8. Eventuelt  



 

Ad 2, Formandens Beretning: 

Kort før sidste års generalforsamling meddelte vores fomand, Lars Johannsen, at han agtede 

at gå af i utide.  

Vi havde ikke umiddelbart en afløser på hånden, og vores vedtægter indeholder ingen 

bestemmelser om suppleant eller lignende, så sidste års generalforsamling valgte at lade 

foreningen køre videre med en bestyrelse på 4 mand. Steen Juul Mortensen blev nyvalgt til 

bestyrelsen, og undertegnede blev udset til at være kontaktperson. 

Kort efter generalforsamlingen var bestyrelsen samlet for at få lagt en slagplan for det 

fremtidige arbejde. Den væsentligste beslutning var at arbejde på at få vores hjemmeside op 

at stå, så den kunne afløse medlemsmappen; vi gennemgik kort dokumenterne fra mappen for 

at fastlægge hvilke der skulle offentliggøres, og om de var opdaterede i forhold til de 

gældende regler. 

Desværre blev hjemmesiden noget forsinket, så først omkring 1. december var den klar til at 

gå i luften. De første dokumenter kom også hurtigt på, og medlemmerne fik adgang via en 

adgangskode til den medlemsrelaterede del af siden. Bestyrelsen har også fået adgang til en 

udvidet medlemsside, så teknikken og strukturen er i orden. Desværre er der efter jul så ikke 

sket så vildt meget på siden; jeg tror stadig der et par nyinmeldte eller genindmeldte 

medlemmer, der ikke har fået tildelt nogen adgangskode, og vi burde også have fået lagt flere 

skrifter ud. Dette skulle der gerne rettes op på i den nærmeste fremtid, og det er også planen 

at alle medlemmer af bestyrelsen skal have adgang til at lægge ting ind på hjemmesiden, 

oprette og slette medlemmer mv. således at det ikke kun hænger på en mand.  

Vi fik en fin behandling af Dansk Skak Unions webmaster med link til foreningen på forsiden 

af skak.dk.  

Vi mangler også at få udarbejdet en folder, der kan reklamere for vores forening. 

Heldigvis har det forløbne år ikke været et travlt år for selve regelarbejdet; der har kun været 

en enkelt forespørgsel til bestyrelsen fra Dansk Skak Union. Det vil nok blive anderledes i det 

kommende år, idet FIDE’s regler jo efter planen skal opdateres med gyldighed fra 1. juli 

2017. De vil sige, at der kommer et nyt regelsæt, der sandsynligvis skal vedtages på 

kongressen i Baku 4-14. september. Der kommer måske ændringer, som behandles i 

Presidential Board, så måske er teksten klar omkring december. Derefter skal den så 

oversættes til dansk, hvilket normalt er en opgave, der ligger i vores regi, så allerede nu vil vi 

gerne have de, der interesserede i at medvirke, til at melde sig. Vi vil forhåbentlig også kunne 

benytte hjemmesiden til at offentliggøre ændringerne og vores forslag til oversættelse. 

Man kan jo følge med i Rules Commissions arbejde med reglerne på FIDE’s hjemmeside og 

jeg vil her lige liste op, hvad der er blevet diskuteret: 

 

Følgende regelændringer har været drøftet på de sidste 2 møder i Rules Commission 

(Yerewan, juni 2015 og Abu Dhabi, september 2015). 

 



Det er besluttet at sætte en tidsfrist for forslag til ændringer og en standardformular, der skal 

anvendes til indgivelse af forslag. Et udkast skal være regelkomissionen i hænde senest 17. 

juni og det endelige forslag skal være klar den 1 august. 

 

Der er sendt en forespørgsel rundt til medlemsforbundene angående deres eventuelle brug af 

andre regler end FIDE’s i deres officielle regi. Vi blev spurgt af Dansk Skak Union og har 

medddelt at det ikke er tilfældet i Danmark; det kan måske godt forekomme i enkelte klubber 

men ikke i officielle ratede turneringer. 

 

Der planlægges en nynummerering, men der er ikke angivet noget om hvad der ændres. 

 

2.2 billederne ændres til at vise Staunton typen 

 

3.7 der har været tanker fremme om at begrænse valget af en ny brik ved bondeforvandling til 

brikker, der var slået i forvejen. Denne ændring er dog forkastet, da den anses for at være for 

drastisk. 

 

3.8 og 4.3, rokaden er et kongetræk – der foreslås en ændring, men ikke offentliggjort hvad. 

 

5.2 om remis: situationerne med 5 stillings gentagelse og 75 træks regel vil blive indføjet. 

 

6 det har været drøftet at kræve at alle ure skal vise begge vingefald og hvilken vinge der 

faldt først, men spørgsmålet er blevet henvist til teknikkommissionen, da man er klar over at 

det kan give problemer med ældre materiel.  

 

(6.13) Et andet spørgsmål, der er sendt til teknikkommissionen er at anbefale at elektroniske 

brætter skal acceptere ulovlige træk, og skal vise notationen af dem. 

 

7.5 og 7.6 Det påtænkes at indføre en 10 træks regel, så ulovlige træk og fejlplacerede brikker 

ikke skal rettes, hvis det er spillet mere end 10 træk derefter. 

8.2 der indskrives i Arbiters Manual at en pen eller blyant placeret på noteringslisten ikke er 

en overtrædelse af bestemmelsen om at noteringslisten skal være synlig for dommeren. 

Der er ikke mere nogen officielle elektroniske noteringslister, så sådanne kan ikke bruges i 

FIDE arrangementer, men de kan tillades af arrangøren af andre ratede og titelgivende 

turneringer. 

 

8.7 Det har været drøftet at fjerne reglen om at noteringslisten skal underskrives, men den 

bibeholdes sandsynligvis. 

 

9.1 Det har været drøftet at fjerne muligheden for foreslå og modtage remis, men der ændres 

nok ikke noget ved reglen. 

 



9.5 Det foreslås at der tilføjes ”both players are to assist the arbiter in the review of the draw 

claim” 

 

9.6a Der har været foreslået: ”The same position has appeared, as in 9.2b for at least the fifth 

time (not necessarily by a repetition of moves)” her gik det på udeladelse af ordet 

”consecutive” men senere har man noteret ”No change to rule”, så hvad det ender med er lidt 

usikker. 

 

9.6b Det foreslås at ændre ”fuldført” til ”udført” for de 75 træk (dvs man behøver ikke at 

trykke på uret før remissen gælder). Reglen bliver måske helt skrevet om.  

 

10.1 Forslag om score 2, 1, 0 er forkastet og heller ikke andre regler om f. eks. kombinerede 

scorer 

 

11.3 og 12.2 vil blive ændret så den stemmer overens med anti-cheating guidelines 

 

11.3c elektroniske cigaretter vil blive includeret i reglen 

 

12.9 forslag om ”gult kort” ved advarlser har været fremme, men vandt ikke gehør. 

 

Tillæg E (hængepartier) foreslås igen taget ud af regelsættet; måske blot ændret eller som en 

anbefaling eller retningslinjer i Arbiters Manual. 

 

Tillæg G (færdigspil) foreslås ligeledes taget ud af reglesættet og ind i arbiters manual. 

 

Lynskak: i dag står der at tidkompensation for ulovlig træk og urigtigt remiskrav skal være 1 

minut i stedet for 2. Det foreslås at udelade det ulovlige træk her, og det kan selvfølgelig 

være ok, da ulovligt træk normalt fører direkte til tab. Men hvis der er tilstrækkelig 

overvågning gælder de almindelige regler, og det første ulovlige træk taber ikke. Dvs. i dette 

tilfælde skal der så gives 2 minuttertil modstanderen. 

  

Endvidere foreslås det at reglen om tab ved første ulovlige træk i hurtig- og lynskak ændres 

til 2 træk – vel nogenlunde som reglen er ved normal skak i dag. 

 

Hurtigskak: Man har diskuteret serien: 1 e4 (men bonden placeres halvvejs på e5) Sf6 2 exf6 

– hvis ikke sort protesterer før han rører en brik kan han ikke gøre noget, det ulovlige træk 

gælder. Men kommissionen vil anse det for usportslig optræden. 

 

Jeg vil også gøre opmærksom på Arbiters Commissions underside – den kan tilgås fra et link 

under Rules Commission. Blandt andet har man udgivet 2 numre af Arbiters Magazine, med 

eksempler på afgørelser truffet i diverse turneringer – en hel del af dem går på snyd med 



mobiltelefoner o. l. De kan være ganske instruktive. Magasinet er udkommet i juni 2015 og 

februar 2016. 

 

Til slut vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i det foløbne år, og 

tak til jer medlemmer fordi I stadig bærer over med den svingende kvalitet af, hvad I får for 

kontingentet. 

 

 

Ad 3 og 4, Regnskab og budget: 

 
 

Regnskabet var godkendt af revisoren, men desværre er det underskrevne eksemplar 

bortkommet. 

 

Ad 5, indkomne forslag. 

De foreslåede vedtægtsændringer blev alle vedtaget.  

 

Ad 6 og 7, Valg 

Vagn Lauritzen blev valgt som formand (og varetager samtidig kassererposten), Verner 

Christensen blev genvalgt og Knud Herskind blev genvalgt som revisor. 

 


