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Generalforsamling 2022 
 

Der var indkaldt til generalforsamling 2022, lørdag, den 16. april kl. 12 på Hotel Svendborg. 

Følgende var mødt: Palle Bratholm, Verner Christensen, Poul Jacobsen, Erik Jarlnæs, Vagn Lauritzen, Martin 

Stampe Noer, Hans Nørgaard Poulsen, Karl Posselt, Arild Rimestad og Bruno Sørensen. 

 

Efter en præsentationsrunde åbnede formanden, Palle Bratholm, mødet og udbad sig forslag til valg af 

dirigent. Martin Stampe Noer blev valgt. 

 

Efter at have konstateret den rettidige indvarsling og dermed beslutningsdygtigheden af 

generalforsamlingen gav han ordet til formanden for dagsordenens punkt 2, Formandens beretning. 

 

Formanden kunne se tilbage på en kort periode, idet sidste års generalforsamling var blevet afholdt i 

efterårsferien på grund af Corona pandemien. Han omtalte: 

• Regelændringer fra Fide pr 1. januar, herunder at turneringer, der nu strækker sig over mere end 

30 dage, vil blive ratet måned for måned; dette vil give mere aktuelle tal og betyder også mere 

arbejde med indberetning af turneringer. 

• Fide har i februar godkendt det elektroniske noteringssystem Clono. Det er et system hvor 

noteringen foregår på tablets med den dertil hørende software. Det kan være et godt alternativ for 

spillere, der ellers ikke er i stand til at notere, men det er en ret stor investering for arrangørerne. 

Emnet er kort blevet vendt i bestyrelsen, og man overvejer at indhente flere detaljer om produktet. 

• Palle Bratholm og Vagn Lauritzen har haft et møde med Niels Danstrup, Poul Jacobsen og Claus 

Marcussen om videreudvikling af hjemmesiden, og fik der klaret nogle adgangsproblemer, der 

tidligere havde bremset udviklingen. Der er nu god fremgang på området, selvom der stadig 

mangler noget. 

Beretningen blev sat under debat: 

Poul Jacobsen og Vagn Lauritzen præciserede, at det ikke så meget er arrangørerne, der får mere arbejde 

med indberetning af turneringerne hver måned, det klares af ratingofficeren; men det er vigtigt at man 



 
 

sørger for at få resultaterne tastet ind efter hver runde. Ligeledes en præcisering af at ændringen kun 

berører Fide rating og ikke dansk rating.  

Bruno Sørensen spurgte, med udgangspunkt i Clono systemet, til nærmere regler for, hvornår en spiller kan 

blive fritaget for at notere. Palle Bratholm svarede, at det i sidste ende er dommeren, der afgør det; og at 

man må stole på dommerens sunde fornuft; der er ikke fastsat specifikke regler. Normalt vil man reducere 

betænkningstiden for en spiller, der ikke skal notere, men dersom den manglende evne skyldes et 

handicap, skal der ikke reduceres i tiden. Det kan måske også her være et spørgsmål om, hvornår der er 

tale om et handicap – igen må man lade det være op til dommeren. 

Poul Jacobsen spurgte, om en spiller, der måske har investeret i en tablet til dette formål, kan kræve at 

bruge den. Det fastslås, at det kan han ikke, reglerne siger, at der skal noteres på den noteringsliste, der er 

foreskrevet af arrangøren. 

Arild Rimestad fremhævede den nye underside på skak.dk (love.skak.dk eller        skak.dk)  

Han nævnte at der var kommet nye grænser for minimum betænkningstider, og han opfordrede til at 

arrangører af turneringer benyttede sig af disse muligheder, f.eks. ved at afvikle turneringer med tre runder 

pr dag. 

Han nævnte også, at han ville opleve Clono systemet i funktion ved Norwegian Open til juni, og at han så 

frem til at få noget mere information om systemet. 

Erik Jarlnæs spurgte om der kom noget information ud om de ændrede betænknngstider. 

Vagn Lauritzen kunne oplyse, at de allerede er indført i EMT reglementet, og at de ville komme i 

nærværende referat – de kommer her: 

§12 Betænkningstid 

Betænkningstiden skal fastsættes, så den opfylder de aktuelle krav til Fide-rating af partierne. 

Kravene er pr. 1. januar 2022 opfyldt, hvis hver spiller har nedenstående minimumstid til hele partiet 

svarende til 60 træk: 

Hvis mindst en af spillerne i gruppen har en ratingtal på 2400 eller derover, skal hver spiller have 

mindst 120 min.  

Hvis mindst en spiller i gruppen har et ratingtal på 1800 eller derover, skal hver spiller have mindst 

90 min.  

Hvis alle spillere i gruppen har under 1800 i rating, skal hver spiller have mindst 60 min. 

 

Den samlede spilletid pr. dag (udregnet ud fra maksimal samlet tid for et parti på 60 træk) må ikke 

overstige 12 timer. 

 

Ovenstående krav til betænkningstid kan fraviges for enkelte partier (f. eks for at reducere spilletiden 

for børn og unge) eller for enkelte runder (hvis f. eks de første runder i en turnering ønskes spillet 

som hurtigskak); dog vil kun partier, der opfylder kravene, kunne rates. 

Det betyder, at hvis alle spillere i gruppen har under 2400, kan der anvendes en betænkningstid, der for 60 

træk er mindst 90 minutter, altså f. eks  

• én time til hele partiet med et tillæg på 30 sekunder pr træk. 



 
 

• 40 minutter til 40 træk, derefter 20 minutter til resten, med et tillæg på 30 sekunder pr træk fra 

træk 1 

• 30 minutter til 30 træk, derefter 30 minutter til resten, med et tillæg på 30 sekunder pr træk fra 

træk 1 

 

Poul Jacobsen foreslog at foreningen tog fat i Skakbladets redaktører for at bringe nyheder om 

regelændringer. 

Vagn Lauritzen præciserede, at det ikke er arrangøren, der skal stille noteringslister til rådighed, han 

foreskriver blot hvilke, der skal bruges. Herunder en henvisning til skaknævnskendelse nr. 188, hvor det 

fastslås, at arrangøren kan kræve, at spillerne selv sørger for noteringsmateriel, men at den udfyldte 

noteringsliste alligevel er arrangørens ejendom. 

Det foranledigede Poul Jacobsen til at nævne at der nu var etableret et system, så nye skaknævnskendelser 

kommer på hjemmesiden, og at man også arbejder på at få tidligere kendelser på, så vidt det er muligt. 

Vagn Lauritzen gjorde opmærksom på, at der er to undersider til skak.dk, der er interessante for 

dommerne, nemlig love.skak.dk der indeholder reglementer og vedtægter, samt skakdommer.skak.dk, der 

indeholder en del andet stof af interesse for dommere, blandt andet dommerlister, links til interessante 

sider og endvidere dommerforeningens hjemmeside. Han opfordrede til at man ser på disse sider, og 

kommer med forslag til forbedringer.   

Arild Rimestad gjorde opmærksom på, at Arbiters commission har lavet en rangorden af dommere; de er 

listet i ”farvepaneler” under Arbiters på kommissionens hjemmeside. De allerfleste dommere er blevet 

placeret i den laveste kategori. Der har været en del kritik af denne rangordning, og der arbejdes på at få 

den ændret. 

Referentens bilag til dette: se f.eks.  Selection of Arbiters in FIDE Events 2022-2023: GREEN Panel – Arbiters' 

Commission der viser listen for de højst rangerede dommere (Grøn består af 20 dommere, alle kategori A, 

12 er fra Europa (herunder en fra Island); blå består af 35 dommere, alle kategori A eller B, 19 er fra Europa 

(ingen fra Norden); rød består af 50 dommere, alle kategori A eller B, 28 er fra Europa (herunder Arild fra 

Danmark samt én fra Norge); gul består af resten af de registrerede dommere). 

Martin Stampe Noer spurgte til, om der var blevet indført et dommerkort, til dokumentation for IA eller FA 

titel; det havde der været tilløb til tidligere. Arild Rimestad nævnte at det af og til blev udleveret ved 

internationale turneringer, men det var ikke noget krav. 

Poul Jacobsen nævnte at der på HB-mødet dagen før havde været kritik af bemandingen ved fællesstævner 

i divisionsturneringen, og at man nu vil fastsætte en minimumbemanding på to dommere og én live-

operatør ved fællesstævner i Skakligaen. 

Martin Stampe Noer mente det var ganske rimeligt, det kan kun højne standarden. Han efterspurgte et 

regelsæt, og opfordrede også til at sikre at partierne bliver bevaret for eftertiden; Tom Skovgaard gør et 

stort arbejde med Danbase, men det er nødvendigt at partierne lægges ind. 

Verner Christensen var enig i, at der mangler regler for bemandingen, og nævnte også, at det må være 

arrangørens pligt at sørge for, at der er tilstrækkelig med praktisk hjælp, også til opstilling af bræt og 

brikker samt servicering af spillerne under spillet. 

https://arbiters.fide.com/arbiters/arb-selection/green-panel
https://arbiters.fide.com/arbiters/arb-selection/green-panel


 
 

Poul Jacobsen fortalte, at Kasper Jerwiarz og divisionsudvalget var enige om, at regelsættet skal være klar, 

før man udpeger arrangører til fællesstævner i den kommende sæson. 

Verner Christensen påpegede, at der ved fællesstævner var tidspres for at få navnene tastet ind i de 

forskellige systemer før rundestart, da der ikke var krav om at holdopstillinger skal være klar før start. 

Man var enige om, at det ville være godt at sætte en tidligere frist for angivelse af holdopstilling, men var 

også enige om, at det vil kræve en reglementsændring, og det skal overvejes om oplysninger om 

holdopstillinger så skal være offentlige, eller om man kan hemmeligholde dem for alle undtagen 

arrangøren. 

Palle Bratholm oplyste, at bestyrelsen netop før mødet havde snakket om, at man burde have ensartede 

regler for alle holdturneringer i Danmark, og man ville tage dette emne med i overvejelserne. 

Bruno Sørensen efterlyste registrering af aktive dommere i Danmark. 

Verner Christensen henviste til listerne, der findes i ratingsystemet. 

Arild påpegede, at der af flere grunde var problemer med at få registreret alle dommerfunktioner i 

Danmark. Og han nævnte, at Per Rasmussen, før han stoppede, havde fået bragt Fides liste og den danske 

liste over dommere i overensstemmelse med hinanden. 

Poul Jacobsen omtalte systemet med NA, FA og IA. NA (National Arbiter) udnævnes af FIDE efter indstilling 

fra de nationale forbund. Titlen er nødvendig for at lede en Fide ratet turnering. Udnævnelsen koster 20€. 

Titlerne FA (Fide arbiter) og IA (International arbiter) opnås ved deltagelse i kursus og efter en nærmere 

specificeret praktik. Udnævnelsen koster et beløb, der er noget højere end for NA, og for hver stigning i 

grader/kategori betales også et gebyr. Hvis man ikke sørger for at få registreret dommeropgaver, bliver 

man inaktiv, og genaktivering koster igen et gebyr. Derfor er det vigtigt at sørge for, at man får 

dommeropgaver, og at disse bliver registrerede. 

Bruno Sørensen, opfordrede til at gøre noget for at få flere medlemmer og foreslog konkret at give alle 

nyuddannede dommere et gratis årsmedlemsskab i foreningen. 

Herefter afsluttede dirigenten debatten om formandens beretning, og den blev godkendt. 

 

Man gik videre til pkt 3, Kassererens beretning. 

Vagn Lauritzen fremlagde regnskabet (se næste side). 

Han kommenterede på enkelte poster. Regnskabet udviser et overskud på 2279,25 og kassebeholdningen 

var pr. 31.12.2021 på 23505,25. 

Bruno Sørensen spurgte til det forudbetalte kontingent, og konstaterede, at vedkommende jo måtte regne 

med at kontingentet forblev uændret. 

Arild Rimestad og Vagn Lauritzen omtalte udgiften til efteruddannelse, der omfattede delvis betaling af 

træning til on-line dommer for fire af vores medlemmer. Verner Christensen, Arild Rimestad og Vagn 

Lauritzen bestod prøven; en fjerde deltager kom desværre ikke gennem nåleøjet. 

Verner Christensen fremhævede herunder, at specielt hybridsystemet kunne tænkes anvendt ved 

holdkampe med lange indbyrdes afstande. 



 
 

 

 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Herefter gik man til punkt 4 fastsættelse af kontingent. Vagn Lauritzen startede med at sige, at bestyrelsen 

ikke havde drøftet det særlig meget, men umiddelbart ville man forslå uændret kontingent (125 kr pr år).  

De enkelte poster i budgettet blev kort drøftet, men gav ikke anledning til ændringer. Her kan fremhæves, 

at der er sat et beløb af til tilskud til efteruddannelse, og medlemmerne opfordres til at søge, hvis man for 

eksempel skal i gang med et opfriskningskursus til IA og FA titlen. 

Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Der var ikke indkommet forslag til pkt 5. 

 

Derefter gik man til pkt. 6, valg: 

Palle Bratholm var på valg som formand, og var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater, så Palle 

Bratholm blev valgt med akklamation. 

Verner Christensen var ligeledes villig til genvalg, og han blev valgt med akklamation. 

 



 
 

Derefter pkt 7, valg af revisor: Erik Mouriidsen var ikke til stede, men han antoges, at være villig til genvalg, 

og også han blev genvalgt med akklamation. 

Under pkt 8, eventuelt, blev der igen opfordret til at bestyrelsen forsøger at gøre mere reklame for 

foreningen, og der blev også opfordret til, at der f.eks. i forbindelse med generalforsamlingen skulle være 

afsat tid til regulære reglementsdrøftelser. Alle var enige om at dette var en god ide, men man måtte også 

erkende, at det vil være vanskeligt at finde et velegnet tidspunkt, da mange deltagere også deltager i DM-

stævnet enten som spiller eller som dommer. Bestyrelsen overvejer mulighederne. 

Der blev også opfordret til at lave regulære efteruddannelseskurser. 

Vagn Lauritzen oplyste, at han ikke påregner at søge genvalg som kasserer til næste års generalforsamling. 

Det er begrundet i alderen. Han vi gerne fortsætte med regelarbejdet og hjemmesiden, men det vil være 

rigtigt at få en ny mand på kassereposten.  

Til slut takkede forsamlingen Martin Stampe Noer for god mødeledelse, og Martin afsluttede herefter 

mødet. 

 

Referent: 

 

Vagn Lauritzen 


