
Referat af generalforsamlingen i Dansk Skat Union den 26. februar 2016 
 
Formanden bød velkommen til 43 deltagere og af dem var 34 der stemmeberettigede. 
 

 Ad 1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Allan Høeg – Rødekro Skatklub som dirigent. Allan blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at den var varslet for sent iht. vedtægterne som  
Padborg Skatklub havde gjordt indsigelser imod. 
Dirigenten spurgte forsamlingen om vi kunne fortsætte generalforsamlingen, 
da Padborg  Skatklub ikke var til stede.  
Der blev stemt om generalforsamlingen kunne gennemføres, og der blev klart stemt for at 
generalforsamlingen kunne gennemføres, og dermed beslutnings dygtig. 

 
 Ad 2. Valg af stemmetællere. 

 
Frode Bladt – Gerd Sørensen og Søren Duus blev valgt uden modkandidater. 
 

 Ad 3. Valg af referent. 
 
Ejnar Marquart blev valgt uden modkandidater. 

 
 

PAUSE GENERALFORSAMLINGEN. 
Generalforsamlingen genoptaget klokken 20.00 

 
 Ad 4. Formandens beretning 

 
Det har været et meget mærkeligt år 2015. Inden DM blev der skrevet fra Padborg 
Skatklub at der var brugt ulovlig spiller i turnering 2014-2015. 
Resultatet blev at Ejnar Marquart trak sig fra bestyrelsen og som turneringsleder. 
Der var ingen som ville overtage det, så det gjorde jeg. 
Efterfølgende trak Flemming Smidemand sig også fra bestyrelsen. 
Laus Clausen og Henning Jørgensen kom ind som suppleanter. 
 
På formands- og holderledermøde blev der besluttet at vi ikke kunne eller skulle gøre 
noget ved brug af ulovlig, da der ikke står noget i vedtægterne. 
Der var hold som var af den opfattelse at man måtte bruge/anvende spillere på en 
anden måde. 
Vi mangler derfor at rette vedtægterne til, hvordan vi håndter brug af ulovlig spiller, 
plus hvad straffen er. 
Vi i bestyrelsen blev enige om at slette 4. Division. 
 
3. division blev dermed udvidet så den bestod af 15 hold. 
Der blev aftalt at 2 hold fra samme ikke kunne møde hinanden i sidste runde. 
Divisionsturneringen har kørt nogenlunde i de første 3 runder, i den 3. runde blev der 
overskredet med tidsfristen hvor sidste kampe blev spillet om torsdagen 
4 dage over tiden. 



Derfor blev der af til begået fejl hvor resultaterne blev lagt ud på nettet inden det blev 
sendt ud til klubberne. 
 
Til hjemmesiden mangler vi en som kan og vil tage sig af det, derfor har jeg også kørt 
den. Jeg har rettet i den, men hvis der er noget som ikke passer, så giv mig endelig 
besked. 
 
Det her med at være formand har gået mig meget på plus masser af tid, derfor er jeg 
blevet enig med kone om at stoppe som formand. 
Min kone er død imellem tiden, gør ikke min beslutning anderledes. 
Men hvis I kan bruge mig til at styre hjemmesiden kan jeg godt det. 
 
Dette var min beretning, til slut vil jeg ønske at I tager godt imod den nye formand. 
 
Beretningen blev herefter godkendt, med klapsalver. 
 

 Ad 5. Fremlæggelse af revideret regnskab – regnskabet er vedhæftet 
 
Kasseren gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev herefter godkendt med klapsalver. 
 

 Ad 6. Beretning fra udvalg 
 
Intet at berette, da turneringslederen var lig formand Aksel Andersen. 
 

 Ad 7. Indkomne forslag – forslag vedhæftet 
 
Forslag 2:  Der var kommet stort set 2 ens forslag – vedrørende antal spillere pr. 
hold til 4 personer. Den ene var kommet fra Løgum Skatklub som ikke var fremmødt. 
Den anden forslag var fra Gråsten Skatklub. 
 
Forslagene gik til afstemning: for stemte 6, imod stemte 14, stemte ikke 14. 
- forslagene faldt. 
 
Forslag 1:  Ændret praksis for pointgivning i danmarksturneringen. 
Forslag stillet af Gråsten Skatklub. 
 
Forslaget gik til afstemning: for stemte 14, imod stemte 16, stemte ikke 4 
Forslaget fladt. 
 
Forslag 3:  Ændring af starttidspunkt i danmarksturneringen til klokken 10.00 
Forslag stillet af Gråsten Skatklub. 
 
Forslaget gik til afstemning: for stemte 7, imod stemte 24, stemte ikke 3. 
 
Forslag 4: Låne spiller fra andre klubber. 
Forslag stillet af Gråsten Skatklub. 
 
Forslag kom ikke til afstemning: trækker forslaget. 



 
 
 

 Ad 8. Fastsættelse af kontingent: - Kontingentet fortsætter uændret. 
 

 Ad 9. Valg af formand: -   
Formanden Aksel Andersen trækker sig. 
Ny formand valgt Torben Ries. 

 
 Ad 10.Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Laus Clausen blev valgt 
Aksel Andersen blev valgt  
Henning Jørgensen trak sig. 
 

 Ad 11. Valg af suppleanter 
Jens Peter Hansen blev valgt 
Allan Høeg blev valgt 
 

 Ad 12. Valg af revisorer 
Anton Boisen, Rødding Skatklub blev valgt 
Jan Petersen, Guderup Skatklub var ikke på valg 

 
 Ad 13. Valg af revisorsuppleant 

Lone Jørgensen, Rødding Skatklub 
 

 Ad 14. Eventuelt 
 

Den nye bestyrelse blev opfordret til se på regelsættet omkring anvendelse af ulovlig 
spillere til den kommende sæson. 
 
Bestyrelsen blev ligeledes opfordret til at se på ændringer af pointgivning i 
danmarksturneringen. 
 
Herefter sluttede dirigenten sit hverv og overlod ordet til den afgåede formand for en 
evt. slut bemærkning. Han takkede for den tid han har haft, tag nu godt imod den nye 
formand. 
 
 
25. marts 2016  
 
Referent: Ejnar Marquart 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


