
Dansk Skat Union 

Referat fra generalforsamling i Haderslev den 23. februar 2017.  

 

Ad 1 Velkomst og valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen og bestyrelsen foreslog Frede Jørgensen som dirigent, Frede blev valgt. 

 

Ad 2 Valg af 3 stemmetællere. 

Lone Jørgensen, Svend Rosendahl og Jørn Fogh blev valgt 

Det kunne konstateres, at der var mødt 26 stemmeberettigede. 

 

Ad 3 Valg af protokolfører. 

Torben Ries påtog sig opgaven. 

 

Ad 4 Formandens beretning. 

Der er tilmeldt delegerede fra 10 ud af 24 skatklubber til dette års generalforsamling, jeg synes at 

det er bekymrende, at der ikke er flere der møder op til Dansk Skat Union’s generalforsamling, og 

det giver anledning til at begynde at overveje hvordan fremtiden ser ud for Dansk Skat Union. 

For få år siden var der 5 fulde divisioner i Dansk Skat Union, vi kan nu kun mønstre 3 divisioner. 

Jeg ved godt, at det er vanskeligt at motivere de unge til at lære at spille skat og vore medlemmers 

gennemsnitsalder er da også 60+. Jeg har svært ved at se hvordan dette dilemma kan afhjælpes. 

 

I den forløbne sæson, blev danmarksturneringen vundet af  

Døstrup med 21 points og score 98.083 

Haderslev A med 19 points og score 93.696 

Rødekro A med 18 points og score 93.305 

 

Der blev afholdt DM i Fjelstrup, vinder af DM i skat blev Thomas Krüger med en score på 4.164 

points. 

Tak til Fjelstrup Skatklub for et særdeles vellykket DM. 

 



DM for hold blev afholdt i Haderslev, med Sønderborg Skatklub som vinder med en score på 9.912 

points. På holdet var Freddy Collin, Michael Jensen, Torben Møller og Flemming Smidemand. 

 

Alle vinderne ønskes hjerteligt tillykke. 

 

Der blev afholdt Formands- og holdledermøde i Haderslev i juni måned, med deltagelse af 

repræsentanter fra 8 skatklubber. 

Vi havde et konstruktivt møde, hvor en ny hjemmeside blev sat meget højt på dagsordenen. 

 

I løbet af efteråret fik bestyrelsen stablet en ny hjemmeside. Hjemmesiden er endnu ikke fuldt 

udbygget, men vil blive det i løbet af de kommende halve år. 

 

De seneste referater og turnerings resultater er dog opdateret. 

 

Personligt har jeg ikke været så meget tilstede for Dansk Skat Union i det seneste år som jeg havde 

kunnet ønske mig. 

6 uger efter jeg blev valgt som formand, blev vor ældste datter indlagt med en tumor i hjernen, og 

hendes sygdomsforløb har kostet en hel del ressourcer i det forløbne år. 

Jeg er ikke til valg i år; men kan allerede nu sige, at min indsats i det kommende år vil være 

nogenlunde som det forgangne år. 

Jeg forstår fuldt ud, hvis generalforsamlingen på det grundlag ønsker en anden formand, og jeg 

stiller gerne mit mandat til rådighed, såfremt generalforsamlingen skulle ønske dette. 

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år. 

 

Ad 5 Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Regnskabet vedhæftet – regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 6 Beretning fra udvalg. 

Turneringslederen redegjorde for et par fejl der havde været i resultatlisterne i sæsonen 2016-2017. 

Fejlene er blevet rettet. 

 

 



Ad 7 Indkomne forslag. 

Der var kommet 3 forslag fra Gråsten Skatklub. 

Forslag 1. 

• I divisionsturneringen bør der uddeles point for runde 1 og runde 2 

fra og med sæsonen 2017-2018. 

• Runde 1 gives der 3 point til 1. plads, 2 point til 2. plads og 1 point til 3. plads. 

• Runde 2 gives der det samme som første runde. 

• Dette vil give turneringen en større pladsrokade efter hver spillerunde, 

dermed gøre turneringen mere spændende.  

Sandsynligvis betyde spænding i turneringen frem til sidste runde. 

 

Ejnar Marquart begærede skriftlig afstemning. 

 

For forslaget 6 stemmer 

Imod forslaget 20 stemmer 

Forslaget er faldet 

 

Forslag 2. 

Vi vil gerne om vi fremadrettet kun anvender 4 personer,  

transport i en bil. 

• Det er udfra den kendsgerning at personerne bestemt ikke bliver yngre, 

ligeledes har klubberne lettere ved at stille hold. 

 

For forslaget 4 stemmer 

Imod forslaget 22 stemmer 

Forslaget er faldet 

 

Forslag 3. 

• Divisionsskaten starter klokken 10.00. 

Specielt i den mørke tid kan vi komme hjem hvor det ikke bliver alt for mørkt.  

 

For forslaget 3 stemmer 

Imod forslaget 17 stemmer 

Forslaget er faldet. 

 

Forslag 4. 

• Låne spillere fra andre klubber, så der kan stilles hold til divisionsskat. 

• Der er i dag klubber som endog har mere end svært ved at stille hold, 

Lad os nu fremme skatspillet at der gives den mulighed i stedet for fastlåste rammer og 

paragrafer. 

Forslaget blev frafaldet, fordi dette allerede er muligt efter nuværende regler. 



Ad 8 Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingenet forbliver uændret. 

 

Ad 9 Formand ikke på valg. 

 

Ad 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Genvalg til Aksel Andersen og Jens Carl Pedersen. 

 

Ad 11 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Jens Peter Hansen og Erik Hansen blev valgt. 

 

Ad 12 Valg af revisorer 

Jan Petersen var på valg og blev genvalgt. 

 

Ad 13 Valg af revisorsuppleant 

Lone Jørgensen blev genvalgt. 

 

Ad 14 Eventuelt 

 

Lone Jørgensen – Når der serveres kaffe ved Dansk Skat Union’s divisionsdage, skal der 

være noget til diabetikere – og ikke kun sød kage. 

 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen tager op igen, hvornår udsatte kampe i divisionen skal være 

spillet – der var flertal for at vende tilbage til den oprindelige vedtagelse, hvor udsatte 

kampe skal være spillet inden næste divisionskamp. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede de fremmødte og erklærede 

generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Torben Ries 

Referent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


