
Ordinær generalforsamling i Rødekro den 27. februar 2015. 

 

Formanden bød de 23 deltagere velkommen, det kunne konstateres, at der var 21 
stemmeberettigede.

 

 

Ad 1. Valg af dirrigent.

Bestyrelsen foreslog Allan Høeg – Rødekro Skatklub som dirrigent, Allan blev valgt.

Dirrigenten konstaterede at der var varslet iht. Vedtægter og gennemgik dagsordenen.

 

Ad 2. Valg af stemmetællere.

Kåre Andersen, Henning Nissen og Arne Juhl blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 3. Valg af referent.

Torben Ries blev valgt, uden modkandidater.

 

Ad 4. Formandens beretning.

Velkommen til generalforsamling i Dansk Skat Union, sidste år i Gråsten var vi 28 
stemmeberettiggede, i år er vi 21 stemmeberettigede. Så deraf kan det vel konstateres, at der eneten 
ikke er den store interesse for Unionens arbejde, eller at medlemmerne er godt tilfredse med den 
måde tingene fungerer på.

 

Sidste år var der en del kritik af turneringsplanen, dette synes vi at have fået styr på, dog har der 
været en del klager over sammensætningen af 4. division, hvor deltagerne gentagne gange har mødt 
de samme hold, og kun enkelte gange de andre. Dette skyldes primært, at et hold trak sig lige inden 
turneringsstart.

 

Vi fik et nyt bestyrelsesmedlem ved seneste generalforsamling, Flemming Smidemand, som 
desværre har måttet melde afbud i dag. Jens Carl er fraværende på grund af sygdom.

 

DM for enkeltmand blev afholdt i Gråsten, vi havde en rigtig god dag, og selv med uddeling af 
pokaler og medaljer fra danmarksturneringen, blev vi færdige i god tid. Flere medlemmer efterlyste,
at vi burde spille 3 runder af 30 spil, så det vil vi prøve i Rødekro.



 

Tidligt i sæsonen måtte vi ud og købe skatkort, denne gang gennem Deutsche Skat Verband, vi har 
efter bestyrelsens opfattelse fået nogle rigtig gode kort, så den forbindelse holder vi fast i.

 

Vi havde dommermøde i Gråsten i maj måned, Der var lavet et oplæg til debat, og debatten blev 
som vanlig ret livlig. Der blev efterlyst et nyt dommerkursus, jeg vil gerne have en ret hurtig 
tilbagemelding fra klubberne, om der er interesse nok til at etablere et dommerkursus.

 

Vedrørende danmarksturneringen kom det første resultat først ud lige inden 2. runde, og lige før jul 
var der problemer med at få resultaterne ud, der kom en del klager; men Ejnar havde været syg, så 
det må være sådan, sygdom er ingen herre over.

Her til sidst går det fint, resultaterne er tidligt inde, og resultatlisten er tilsvarende tidligt ude.

 

 

Jeg har hørt, at det er særdeles vanskeligt at få flyttet en kamp. Vær ude i god tid, det er jo sådan, at 
datoen på turneringsplanen er absolut sidste spilledato, men det betyder også, at sidste spillerunde 
kan spilles allerede i september, såfremt der er enighed herom.

Jeg håber at vi får en god slutrunde på søndag.

 

DM for hold blev vundet af Toftlund Skatklub, og jeg har hørt, at de allerede har bestilt kroen.

 

Jeg håber, at se jer alle til DM her i Rødekro sidst i marts.

 

Den efterfølgende debat omkring formandens beretning, viste, at der er stor interesse for et nyt 
dommerkursus, formanden bad de tilstedeværende om at tage opgaven op hjemme i klubberne, og 
melde tilbage til bestyrelsen om hvormange deltagere de evt. kunne stille med.

 

Torben Ries påpegede, at der havde været en episode med en skatklub der ønskede at flytte en 
kamp, men med en uges varsel, fordi man først ved klubaftenen havde konstateret, at man ikke 
kunne stille hold. Og så er det jo ikke så underligt, at det er vanskeligt.

 

Anton Boysen – Bestyrelsen i skatklubben skal planlægge i god tid, og hvis man ringer i god tid, så 
kan det også lade sig gøre.

Anton bad endvidere om, at spillere der er færdige med at spille ikke stiller sig ved andre borde som
tilskuere, flere finder det vældigt generende.



 

Antom Boysen – Såfremt 2 hold fra samme skatklub skal mødes i turneringen, skal/bør kampene 
lægges først i turneringen, og ikke som på søndag i sidste spillerunde.

Ejnar Marquard – Kampenes puslespil er stort, der er mange som skal tilgodeses, jeg er enig i at 
sådanne kampe skal ligge først i turneringen, det er en smutter.

Anton – Jeg gav besked om dette allerede da turneringsplanen udkom – så jeg mener, at det er 
manglende vilje til at få tingene rettet.

 

Hans Jørgen Olsen, Rødekro – påpegede den meget skæve fordeling i 4. division.

 

Frode Bladt, ønskede røgfri lokaler ved turnerinerne, det er specielt et problem i Møgeltønder.

 

Formandens beretning blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Ad 5. Fremlæggelse af revideret regnskab – regnskab er vedhæftet.

Regnskabet blev gennemgået af formanden, da Jens Carl var syg.

Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål, og blev godkendt.

 

Ad 6. Beretning fra udvalg.

Turneringsleder Ejnar Marquard fortalte, at alle divisioner her inden sidste spillerunde ligger meget 
jævnbyrdige, så det blier spændende at se udviklingen efter søndag.

Der er i årets løb kommet mange positive tilbagemeldinger, og enkelte negative, som er taget til 
efterretning. Der er stadig en del opgørelser der er meget svære at læse.

 

Orla Rodenberg efterlyste individuelle ranglister. Formanden konkluderede, at såfremt det er et 
udbredt ønske, så må Unionen se på det.

Ejnar – Såfremt der skal føres individuelle resultater, vil det kræve et par timer ekstra arbejde ved 
hver opgørelse af turneringsresultatet.

 

Dirrigenten konkluderede, at der ikke var særlig bred tilslutning til forslaget.

 

Ad 7. Indkomne forslag – forslag er vedhæftet.



Der var kommet 2 stort set ens forslag, vedrørende ændret praksis for pointgivning i 
danmarksturneringen.

 

Orla Rodenberg promoverede Åbenrå Skatklubs forslag.

 

Forslaget gik til afstemning. For stemte 4, imod stemte 17 – forslaget er faldet.

 

Gråsten Skatklub trak sit forslag.

 

Ad 8. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fortsætter uændret.

 

Ad 9. Valg af formand – formand er ikke på valg.

 

Ad 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jens Carl Pedersen og Torben Ries er på valg, Torben Ries ønsker ikke genvalg, så der skal vælges 
et bestyrelsesmedlem. Arne Juhl – Fjelstrup Skatklub bblev valgt uden modkandidater.

 

Ad 11. Valg af suppleanter.

Laus Clausen Gråsten Skatklub og Henning Jørgensen Rødekro Skatklub blev valgt.

 

Ad 12. Valg af  revisor – Jan Petersen Guderup Skatklub blev genvalgt.

 

Ad 13. Valg af revisorsuppleant – Torben Ries blev valgt.

 

Ad 14 Eventuelt – intet at bemærke.

 

12. marts. 2015 Torben Ries – referent.

  

Rødekro den

 ______________________

Allan Høeg – Dirrigent


