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Generalforsamling den 15. april 2017 kl. 20:00,  

på Sport Hotel Comwell i Skørping.  

Referat 

 

Følgende var mødt frem til generalforsamlingen: 

Martin Stampe Noer, Karl Posselt, Poul Jacobsen, Erik Mouridsen, Thomas Hauge Vestergaard, 

Steen Juul Mortensen og Vagn Lauritzen. 

 

1- Valg af dirigent. 

Martin Noer blev foreslået og valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

 

2- Formandens beretning (aflagt af Vagn Lauritzen). 

På sidste års generalforsamling fik vi vedtaget nye vedtægter, der afsluttede muligheden for 2 

forskellige typer medlemskab, gjorde sammensætningen af bestyrelsen lidt mere fleksibel, 

fastlagde indkaldelsesfrist til generalforsamlingen og endelig blev begrebet turneringsleder 

erstattet af dommer. 

Det er ikke noget der som sådan har ændret arbejdsformen og formålet for foreningen. 

 

Undertegnede blev valgt til formand efter at have fungeret som foreningens kontaktperson i det 

forløbne år efter vores tidligere formands afgang i 2015. I det forløbne år har jeg så samtidig 

bibeholdt kassererfunktionen – her senere under valg skulle denne opgave gerne blive overdraget 

til en anden – ikke fordi, der er noget stort arbejdspres i opgaven, men de to poster bør varetages 

af 2 forskellige personer. 

 

I det forløbne år har der ikke været holdt bestyrelsesmøder, vi har klaret kommunikationen pr 

mail. 

 

En væsentlig opgave for foreningen har været arbejdet med at få hjemmesiden til at fungere som 

erstatning for medlemsmappen og som kommunikation til nuværende og potentielle medlemmer; 

det er vi desværre ikke lykkedes med. I stedet har vi som en nødløsning lagt dokumenterne ud på 

en dropbox, hvortil medlemmerne har fået adgang. Det er en lidt mere besværlig løsning, og den 

skulle gerne i løbet af 2017 erstattes af adgang til dokumenterne direkte fra hjemmesiden.  



Vi har også som vi plejer hvert fjerde år været involveret i oversættelsen af FIDEs reviderede 

regelsæt. De træder i kraft den 1. juli i år, og forventes godkendt af Dansk Skak Unions 

hovedbestyrelse her i påsken. Desværre er beslutningsprocessen i FIDE lidt uklar; regelsættet 

blev vedtaget på kongressen i Baku i efteråret, og der har i lang tid ligget en version på FIDEs 

hjemmeside med markerede ændringer. Men her i begyndelsen af april kom der så en nyhed frem 

på hjemmesiden om at Presidential Board havde revideret i reglerne, så der nu er et nyt sæt på 

hjemmesiden. I skrivende stund er disse ændringer ikke indføjet i den aktuelle oversættelse, men 

da det for en stor dels vedkommende drejer sig om tilbagerulning til den nuværende version, nås 

det forhåbentlig til påskens møder. 

 

Af væsentlige ændringer kan nævnes: 

• Der er kommet en lidt mere konsekvent definition af rørt brik. 

• For at der kan aftales remis, skal der være udført mindst 1 træk af hver spiller. 

• Brug af begge hænder til udførelsen af et træk og tryk på ur, før man har trukket 

sidestilles med ulovligt træk. 

• 5-stillings reglen er forenklet (de 5 gange behøver nu ikke at være direkte efter 

hinanden). 

• Der er kommet en 10 træks regel for annullering af et parti, der er begyndt med omvendte 

farver. 

• Der var oprindelig en 10 træks regel for rettelser af ulovligt træk og andre 

uregelmæssigheder, men denne regel er rullet til bage af Presidential Board. 

• Også tilbagerullet er en foreslået frivillighed for at give tidskompensation ved ulovligt 

træk. 

• Mobiltelefonreglen med mulighed for at opbevare den i slukket tilstand i en taske er nu 

indført direkte i reglerne. 

I oversættelsen har vi foreslået forskellige ændringer, der ikke bunder i rettelser fra FIDE: 

• Vi foreslår anvendelsen af udtrykket ”synshandicappet” som oversættelse af ”visually 

disabled” (tidligere har ”blind og næsten blind” været anvendt). 

• Vi foreslår genindførelse af termen ”hurtigafslutning” for ”Quickplay finish”. Indtil nu 

har betegnelsen været ”Færdigspil”, men denne mangler jo elementet af hurtighed. 

Oprindelig blev betegnelsen indført for at undgå misforståelse i forhold til ”Hurtigskak”. 

På engelsk har man ikke denne risiko for misforståelse idet hurtigskak hedder 

”Rapidplay” (efter 1 juli ”Rapid chess”). 

 

Dansk Skak Unions forretningsudvalg har også bedt os om at se på andre afsnit af 

Skakhåndbogen, nok specielt afsnit 4. I en af medlemsmailene sidste år bad jeg om kommentarer 

til den eksisterende version, og der er da også kommet enkelte. I bestyrelsen er vi i øjeblikket lidt 

usikre på, hvordan vi griber sagen an, det er jo hovedbestyrelsen, der fastsætter reglerne, men 

input fra de praktiske brugere er jo altid ønskeligt, og i hvert fald trænger reglementet til en 

tilpasning til anvendelsen af turneringssystemet. 

Bestyrelsen havde planlagt et medlemsseminar her i begyndelsen af marts, hvor man blandt andet 

kunne have diskuteret, hvordan vi kommer videre med dette, men da der kun var tilmeldt 7 



deltagere i alt, fandt vi, at det var for lille et udsnit af vores medlemsskare til at afholde det, så vi 

valgte at aflyse. 

Måske skal vi holde noget tilsvarende i sommer eller som optakt til næste sæson, men vores 

medlemmer er jo travle folk, så det er nok vanskeligt at finde et rigtig godt tidspunkt. I er 

velkomne til at komme med forslag til tid, sted, form og indhold.   

 

Medlemssituationen: I øjeblikket er der 32 navne på medlemslisten, af disse er1 nyindmeldt og 

har endnu ikke fået opkrævning for kontingent, 1 restant for 2016, og en har meddelt at han 

ønsker at udtræde af foreningen; 3 har betalt for 2017. 

 

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

jer medlemmer fordi I igen i år har båret over med den svingende kvalitet af, hvad I får for 

kontingentet. 

 

Beretningen blev sat under debat. 

 

Thomas Vestergaard spurgte til proceduren for ajourføring af Skakhåndbogen. Poul Jacobsen 

fortalte at Aage Olsen på vegne af FU havde sendt den reviderede skakhåndbog til webmasteren, 

men at der var lidt problemer med formatet; endvidere at FU havde bedt DSD om at være 

behjælpelig med at få opdateret de relevante afsnit set fra brugernes synspunkter. Med hensyn til 

selve FIDE regelsættet var proceduren, at DSD forestod oversættelsen og efter HBs godkendelse 

sørger FU for offentliggørelsen. 

Poul Jacobsen fremhævede endvidere FIDEs Anti Cheating regler som noget, der efterhånden 

fylder meget, og kan komme til at betyde en del ekstra arbejde i forbindelser med stævner som 

DM. Der er også modstand mod denne udvikling, så afhængig af eventuel udskiftning i ledelsen 

hos FIDE kan fokus blive ændret igen. 

Han nævnte eksempler på forsøgt snyderi i lavt ratede grupper, hvor der i udlandet kan være store 

værdier på spil (store pengepræmier i USA og kastesystemet i Indien f.eks.).  

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

3- Kassererens beretning.  

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet, der havde følgende hovedtal: Indtægter: kontingenter 

4375.-, Udgifter: Porto for udsendelser (et enkelt medlem uden mailadresse): 48.-, Møder 

(generalforsamling sidste år): 708.60. Resultat: 3618,40. Kassebeholdning 11923.17, hvoraf de 

17 kr er kontant beholdning, resten på sparekassekonto. Regnskabet var revideret af Knud 

Herskind, og hans godkendelse forelå pr mail. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4- Budget og fastsættelse af kontingent. 

Vagn Lauritzen fremlagde budgettet, der var udarbejdet da der stadig var planer om afholdelse af 

seminaret i marts. Det bestod af 3600 kr. i kontingentindtægter, Udgifter på 100 kr. i porto, 4000 

kr. til seminar, 1000 kr. til hjemmeside og 3000 kr. til møder. Det ville være usikkert om disse 

forudsætninger ville holde, men bestyrelsen havde overvejet om man måske skulle sætte 



kontingentet ned, hvis udgifterne skulle blive lavere. I så tilfælde vi det først være effektivt fra 

2018, da flere medlemmer har indbetalt kontingent for 2017. 

Forsamlingen enedes om uændret kontingent (125 kr. pr år) og foreslog at tage en ændring op til 

næste år. Dette blev vedtaget. 

 

5- Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag modtaget. 

 

6- Valg 

Kassererposten var vakant, og jobbet er i det forløbne år blevet varetaget af Vagn Lauritzen. Da 

der ikke umiddelbart var emner til posten besluttedes det, i betragtning af de få årlige 

transaktioner, at fortsætte på samme måde i det kommende år, så både formands- og kasserepost 

bestyres af Vagn Lauritzen. 

Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen blev begge foreslået genvalgt og blev valgt. 

 

7- Valg af revisor. 

Knud Herskind ønskede at fratræde, og Erik Mouridsen blev valgt. 

 

8- Eventuelt 

Herunder drøftedes seminaret: Det blev nævnt at en tilslutning fra ¼ af medlemsskaren måske 

havde været ok til at afholde det. Muligheder for et nyt forsøg kunne være:  

• i forbindelse med et andet stævne, foredrag eller lignende,  

• et seminar, hvor deltagerne var på forskellige lokationer og kommunikation blev klaret 

via Skype 

• kunne laves åbent for ikke medlemmer så det kunne bruges som rekrutteringsmiddel 

Man enedes om at arbejde på at afholde et seminar aftenen før pokalstævnet i Svendborg (dvs. 

lørdag den 3. juni). Så kunne man eventuelt lave et skakdommerhold til pokalstævnets 

seniorrække. Poul Jacobsen mente at Unionen måske ville gå ind i arrangementet og støtte det 

økonomisk, og der var sikkert også muligt at få en rimelig aftale med hotellet.  

 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen. 

  


