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Referat fra ordinær generalforsamling den 23. oktober 2021. 

 

Tid og sted: kl. 20:00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg. 

 

Til stede: Palle Brathom og Vagn Lauritzen; Poul Jacobsen stødte til under punktet Valg, og 

Jørgen Kiel under punktet Eventuelt. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning (for perioden fra Påsken 2019 til oktober 2021). 

3. Kassererens beretning. (regnskaber for 2019 og for 2020). 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5 Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Der er ikke 

indkommet nogle. 

6. Valg til bestyrelse.  

   a. I lige år er formanden på valg, det vil sige at der skal vælges en formand for 1 år - pt. er 

posten vakant. 

   b. I ulige år er kassereren på valg, det vil sige at der skal vælges en kasserer for 2 år - pt 

beklædes posten af Vagn Lauritzen. 

   c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Nuværende bestyrelsesmedlemmer 

er: Verner Christensen, senest valgt i 2018; er således på valg fra 2020, Denne bestyrelsespost vil 

altså være på valg igen i 2022. Palle Bratholm, Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen blev alle 

valgt senest i 2019 og er altså på valg for den kommende to-årige periode. 

7. Valg af revisor. Erik Mouridsen er på valg. 

8. Eventuelt. 

 

Ad 1: 

På grund af det lave deltagerantal blev der ikke valgt nogen dirigent, og da vedtægterne ikke 

indeholder nogen bestemmelse om minimum antal deltagere, og da det fandtes at indkaldelsen 

var sket i henhold til vedtægterne (minimum 7 dage før pr mail) blev generalforsamlingen anset 

for beslutningsdygtig. 

 



Ad2: 

Beretningen er på bestyrelsens vegne udarbejdet af Vagn Lauritzen: 

Beretningen har været forelagt bestyrelsen før generalforsamlingen, derfor blev den ikke læst op, 

og der blev heller ikke debatteret noget under dette punkt: 

 

Foreningens seneste generalforsamling blev afholdt den 20. april 2019, så vi skal i dag se tilbage 

på tæt ved 2½ år. 

Det har været rolige 29 måneder for foreningen; dels afholder vi jo normalt ikke mange 

udadvendte arrangementer; dels har det været forholdsvist roligt på regelfronten. 

 

Vi har forsøgt at holde kontakten ved at udsende informationsmails til medlemmerne: 

Den 30. maj 2019 sendte vi – som ønsket på generalforsamlingen – en særskilt meddelelse ud om 

indbetaling af kontingent. 

I oktober 2019, omhandlende ændringer i EMT reglementet og FIDEs regelkommissions tanker 

om kommende ændringer. 

I april 2020, hvor vi orienterede om at vi ikke kunne afholde generalforsamling som normalt; her 

nævnte vi også det vellykkede FA kursus i Fredericia samt tanker omkring forventede 

regelændringer fra FIDE. 

I juni 2020 krævede vi kontingent op for 2020 og gjorde samtidig opmærksom på nogle ændrede 

formularer. 

I oktober 2020 udsatte vi igen generalforsamlingen, og medsendte regnskabet for 2019, samt 

orienterede om hjemmesiden. 

I januar 2021 gjaldt det igen hjemmesiden, og regelkommissionens forslag, herunder on-line 

skak, samt lidt om sort/hvid betegnelser. 

Senere i januar drejede det sig om forslag fra Arbiters Commission, der var sendt til 

kommentering. 

I marts 2021 var det endnu engang en udsættelse af generalforsamlingen, orientering om 

hjemmesiden, om den nye lovside på skak.dk, samt den nye arbiters manual. 

 

Som det ses, har hjemmesiden fyldt en del – desværre mest på den negative skala. Arne Bjørn 

gjorde en stor indsats for at få den hidtidige side til at fungere, men på grund af problemer med at 

få adgang, måtte han hurtigt kaste håndklædet i ringen. Palle forsøgte i første halvdel af 2020 at 

få gang i den sammen med Verner, men delvist på grund af Coronaen løb dette også ud i sandet. 

En gammel plan om at integrere skakdommersiden under skak.dk blev derfor iværksat – til 

gengæld for dette har Foreningen indvilliget i at stå for opdatering af unionens love og 

reglementer. Det var i februar i år. I slutningen af august – altså 6 måneder senere - fik jeg så 

adgang til undersiden skakdommer – ting tar tid. 

For at få ordentlig startet på siden ville jeg gerne – belært af erfaringerne med lovsiden – have lidt 

mere viden om mulighederne. Da der ikke kan regnes med nogen særlig assistance fra 

webmasteren, foreslog jeg DSDs bestyrelse og Dansk Skak Union at vi skulle købe noget 

konsulentbistand og deles om udgiften. Det blev bevilliget og er startet, men er gået i stå igen, da 

det viser sig, at min adgang til at redigere på siden er meget begrænset. Først når dette er rettet, 

vil vi kunne komme videre.  

Desværre blev der så ikke så meget positivt at berette om hjemmesiden, som jeg havde håbet. 



Nævnes skal det også, at udover foreningens materiale, vil underdomænet Skakdommer også 

komme til at indeholde materialer om dommeruddannelsen og materiale af generel interesse for 

dommere. 

 

Jeg nævnte, at der har været relativt roligt på regelfronten, når der ses bort fra ændringen af 

visningen af reglerne på hjemmesiden. 

FIDEs regelkommission kom jo som nævnt i nyhedsmailene med nogle forslag til 

regelændringer, men derefter har der været stille. Hvis den sædvanlige 4-årige cyklus skulle have 

været fulgt, skulle der være kommet en opdatering af FIDEs regler i år pr den 1. juli eller senest 

her pr 1. januar 2022, idet det nuværende regelsæt er dateret 1. januar 2018 og er en ændret 

version af dem, der kom den 1. juli 2017 – endnu er der øjensynlig ikke kommet noget frem – jeg 

har i hvert fald ikke kunnet finde det. Måske har FIDEs nye ledelse andre prioriteter.  

 

Måske skyldes det også pandemien, der satte gang i skak på en anden måde, nemlig on-line. 

Omkring nytår kom et reglement for on-line og hybrid skak på gaden, og FIDE begyndte at 

udbyde kurser for dommere i on-line skak. Der blev tilbudt to frie pladser pr forbund til 

basiskurset, og ellers kunne man, så længe der var plads, tilmelde sig mod betaling. DSD tilbød at 

betale for nogle af deltagerne, og i alt 4 dommere fra Danmark deltog i kurserne; 3 bestod. Det 

var Verner, Arild og undertegnede. Den samlede pris var 140€ eller 1043,62 kr. 

 

Her i sommer fik vi en forespørgsel fra Dansk Skak Salg om vi kunne hjælpe med noget 

information om skakspillets regler til nybegyndere – det var tanken at det skulle medleveres, når 

der blev købt et skakspil. Desværre måtte jeg svare, at vores materiale ikke er møntet på 

begyndere, men jeg kunne da give lidt henvisninger til andre steder, der kunne søges, jeg håber, 

de har fundet frem til noget. 

 

Lidt om fremtiden:  

 

Jeg håber at de kommende måneder vil blive brugt til at få en hjemmeside i drift. Hvis ikke vil vi 

måske til næste generalforsamling, der bliver afholdt i påsken 2022 skulle tage stilling til en plan 

B eller C for emnet. 

 

Steen har i sine ledige stunder – eller i hvert fald nogle af dem – arbejdet med en dansk version af 

kommentarer til FIDEs regler, så vi kan udgive en dansk version af de kommenterede regler. 

 

Måske skulle vi – ideen kommer fra Palle og er affødt af forespørgslen fra skaksalget – udarbejde 

et forenklet regelsæt, der giver dels selve spillereglerne, dels turneringsreglerne i et let forståeligt 

sprog. Det ville sikkert også være gavnligt for selv rutinerede skakspillere. 

 

Jeg vil bede jer om at komme med forslag til emner, vi kan tage op i foreningen, vi har før 

snakket om medlemsmøder eller seminarer, men vi skal måske til at arrangere noget on-line 

efteruddannelse. 

 



Ligeledes tror jeg Dansk Skak Union vil være glade for hints om utidssvarende reglementer, så de 

kan blive opdateret til tidens standard. 

 

Medlemssituationen: Vi har mistet en del medlemmer i løbet af perioden. I skrivende stund har vi 

25 betalende medlemmer for 2020, men 8 har reageret på rykkere og regner med at forny deres 

medlemskab, når der nu sendes opkrævning ud efter generalforsamlingen – vi er altså på ca 33 

medlemmer; det er en lille nedgang i forhold til 2019, hvor der var 37 betalende. 5 har betalt for 

2021. 

 

Til slut tak til medlemmerne for at slutte op om foreningen, tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde og tak til Dansk Skak Union for at huse os her ved DM og lidt på forskud for at huse 

os på deres website. 

 

Ad3: 

De to regnskaber blev forelagt (se bilag). 

Begge regnskaber udviser overskud selvom der begge år har været budgetteret med et underskud. 

En af grundene til dette er, at vi begge år har regnet med at skulle betale for Arbiters Manual 

2018, der blev indkøbt via Dansk Skak Union til fordeling til medlemmerne. Vi har nu fået at 

vide, at der ikke kommer nogen regning. Med til at forbedre resultaterne i forhold til budgettet er 

at det kommenterede regelsæt endnu ikke er klar til udsendelse; vi arbejder stadig på sagen. 

Endelig har mødeudgifterne ikke været så store som budgetteret. 

Det besluttedes, at vi godt kunne opfordre vores medlemmer til at søge om tilskud, hvis de på en 

eller anden måde vil videreuddanne sig i dommerfaget. Og med hensyn til hjemmesiden fandt vi 

også, at det ville være muligt at tilkøbe lidt professionel assistance, hvis det skulle vise sig at 

være nødvendigt. 

 

Ad4: 

Kontingentet blev bibeholdt uændret 125 kr. pr år. 

 

Ad5: 

Ingen forslag indkommet. 

 

Ad6: 

a. Palle Bratholm blev opfordret til at stille op som kandidat til formandsposten. Han blev valgt 

uden modkandidater. Formandsposten er på valg igen i 2022. 

b. Vagn Lauritzen blev foreslået genvalgt som kasserer og blev genvalgt uden modkandidater. 

Kassererposten er på valg igen i 2023. 

c. De øvrige bestyrelsesposter blev også genbesat ved genvalg uden modkandidater. Verner 

Christensen for en et-årig periode (på valg igen i 2022), samt Steen Juul Mortensen og Brian 

Lorenzen for en to-årig periode (på valg igen i 2023). 

 

Ad8: 

Erik Mouridsen blev genvalgt uden modkandidater til revisorposten. 

 



Ad9: 

Hjemmesiden blev drøftet, og konklusionen blev, at Poul Jacobsen indkalder til et møde mellem 

de involverede (Poul Jacobsen selv, Claus Marcussen, Niels Danstrup, Palle Bratholm og Vagn 

Lauritzen) for at afstemme forventningerne og fastlægge arbejdsopgaverne. Mødet forsøges aftalt 

i løbet af den kommende uge. 

Poul Jacobsen nævnte at Dansk Skak Union måske kunne bruge hjælp til at holde styr på NA’er 

(National Arbiters); det kunne måske være noget foreningen kunne være behjælpelig med – der er 

dog den begrænsning, at selve registreringen foregår i kartotekssystemet, som der kun skal være 

få nøglepersoner, der har adgang til. 

Reglementet for lynskak-DM (der var blevet spillet den foregående aften) blev vendt, idet der 

havde været lidt spørgsmål til det forhold, at man spillede med, at første ulovlige træk taber. 

Arrangørerne og spillerne havde ment, at FIDE var kommet med et revideret reglement, men det 

viste sig, at det reglement, man spillede efter, sandsynligvis var det, der trådte i kraft i 2009 (og 

altså udgik i 2013). 

 



Bilag (regnskaber for 2019 og 2020: 

 

 

 


