Dansk Skat Union – generalforsamling – 16.02.2018.
Referat

Ad.1 Velkomst og valg af dirigent.
Efter forslag fra bestyrelsen blev Frede Jørgensen valgt som dirigent. Frede konstaterede at
generalforsamlingen var varslet rettidigt, og at der var mødt 12 skatklubber og 29
stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Ad.2 Valg af stemmetællere.
Kåre Andersen, Henning Jørgensen og Jørgen Fogh blev valgt.

Ad. 3 Valg af protokolfører.
Torben Ries tog posten – der var ingen modkandidater.

Ad. 4 Formandens beretning.
Der er i årets løb blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf der kun er referat fra et møde, idet
notater fra det første møde forsvandt og det andet møde var udelukkende forberedelse til afholdelse
af dommerkursus.
I den forløbne sæson, blev danmarksturneringen vundet af
Haderslev A med 19 points og score 97.312
Gram A med 19 points og score 96.927
Tønder A med 18 points og score 97.779
Der blev afholdt DM i Åbenrå, med Dansk Skat Union som arrangør, vinder af DM i skat blev Hans
Peter Steffensen med en score på 3.744 points.
DM for hold blev afholdt i Sønderborg, med Sønderborg Skatklub som vinder – igen - med en score
på 10.055 points. På holdet var Freddy Collin, Michael Jensen, Torben Møller og Flemming
Smidemand. Så vi ses i Sønderborg igen i efteråret.
Alle vinderne ønskes hjerteligt tillykke.
I slutningen af september måned afholdt Dansk Skat Union – på talrige opfordringer –
dommerkursus her i Haderslev Skatklubs lokaler. Det var et rigtig godt kursus og aktivitetsniveauet
var højt hele dagen.

Der var deltagelse af 11 dommeraspiranter, der alle gennemførte kurset, og som nu kan kalde sig
skatdommere.
I efteråret 2017 havde Dansk Skat Union en længere skriftlig uoverensstemmelse med Haderslev
Skatklub.
Kort fortalt – fra Dansk Skat Union’s synsvinkel tager sagen sig således ud,
ISPA afholder EM i skat i en uge hvor der også skal spilles divisionsskat. Et antal skatklubber beder
Dansk Skat Union om at få lov til at flytte kampe ud over den normale grænse, hvor en kamp skal
være spillet inden den pågældende kamp’s spilledato. Dette bevilliges.
Haderslev Skatklub har også fat i Sønderborg og Rødekro om udsættelse. Sønderborg Skatklub har
overfor Dansk Skat Union dokumenteret, at de svarer på Haderslevs henvendelse få dage efter
anmodningen er modtaget.
Imidlertid hører Sønderborg Skatklub intet fra Haderslev i de næste 4 uger, og da Haderslev 4 uger
senere vender tilbage – er det for at meddele, at Rødekro ikke kan på den af Sønderborg foreslåede
dato.
Herefter går tingene i hårdknude, hvor Haderslev pålægger Dansk Skat Union at – populært sagt, at
vride armen om på Sønderborg Skatklub – for at få dem til at makke ret.
Dansk Skat union prøver at mægle parterne, men Sønderborg fastholder at Haderslev har sovet i
timen og ikke brugt muligheden medens tid var. Sønderborg meddeler derfor at de ikke kan afse
mulige spilledatoer inden jul.
Herefter skifter Haderslev Skatklub spor, og fastslår i en mail til Dansk Skat Union, at det er
unionens pligt, at finde en ny dato, som det står i reglementet for divisionsskat.
Vi svarer Haderslev, at denne regel kun gælder i tilfælde af force majore, f. eks. I forbindelse med
storm, sne eller lignende, hvor politiet fraråder al kørsel.
Herefter modtager Dansk Skat Union en mail fra Haderslev Skatklub, hvor Haderslev pålægger
Dansk Skat Union, at annullere den kamp der faktisk blev afviklet, fordi Haderslev måtte stille med
et hold med reservespillere, for herefter at pålægge både Rødekro og Sønderborg en ny spilledato.
Dette afviser Unionen, med den begrundelse, at de spilledatoer der var tilsagt havde været kendt i 2
år, og bestyrelsen vil ikke lade Dansk Skat Union’s kalender styre af andre.
Der er kun en ganske lille del af Dansk Skat Union’s medlemmer der spiller med ved EM og DM,
og Dansk Skat Union mener, at det er en hån overfor det store flertal, hvis vi skal til at ændre vore
fastlagte terminer ud fra ganske få medlemmers ønsker.
Bestyrelsen vil senere på generalforsamlingen komme med forslag til ændring af vedtægterne.
Der er to forslag
Et forslag går ud på at Dansk Skat Union ikke skal udsende stemmekort sammen med indkaldelse
til generalforsamlingen. Dette fordi indkaldelsen nu sendes ud med mail og ikke som før med brev.
Stemmekort udleveres på generalforsamlingen i stedet.

Det andet forslag går ud på at gøre bestyrelsen selvkonstituerende med formand, næstformand,
kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Det vil sige, at valg af formand bortfalder og formanden alene vælges af den valgte bestyrelse,
iblandt bestyrelsens medlemmer.
Der er flere fordele ved denne model, jeg kan lige komme på følgende,
•

•

Det giver mere fleksibilitet, fordi det er muligt at ændre roller såfremt det måtte være
nødvendigt, i stedet for at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Kan være
en fordel såfremt generalforsamlingen får valgt en formand der ikke dur, eller i forbindelse
med sygdom mv.
Bestyrelsen er i princippet mere ansvarlig over for generalforsamlingen, idet problemer ikke
kan ’tørres af’ på et enkelt medlem af bestyrelsen.

Jeg vil bede generalforsamlingen tage godt imod disse forslag.
Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år.
Efter en del debat vedrørende brevvekslingen med Haderslev Skatklub, blev det efter henstilling fra
dirigenten, besluttet at videreføre debatten under punktet forslag.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad.5 Fremlæggelse af revideret regnskab.
Jens Carl Pedersen fremlagde, og kommenterede det reviderede regnskab.
Regnskabet er på næste side.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 6 Beretning fra udvalg.
Turneringsleder Aksel Andersen opfordrede igen i år til at der bliver skrevet så det er læseligt.
Aksel opfordrede endvidere til at alle klubber indsender resultaterne fra divisionsspillet hurtigst
muligt efter spilledagen – og senest mandag. Gerne allerede søndag evt. som SMS.
Aksel Andersen modtog ros fra flere sider for en god gennemførelse af hans store arbejde.

Ad.7 Indkomne forslag.

Dansk Skat Union

Haderslev Skatklub
v/ formand Erik Hansen
Sønderbro 12
6100 Haderslev

9.1.2018

Forslag til ændring af spillereglerne i Divisionsskat

Punkt Turneringsplan:
Der spilles 8 gange i en sæson. Der udarbejdes en turneringsplan for de enkelte
divisioner med angivelse af senest mulige spilledato, som altid vil være en søndag
klokken 13.00. Seneste spilledato må ikke lægges på et tidspunkt, hvor der
samtidig afholdes EM eller VM. Turneringsplanerne udsendes primo juli måned, og
klubberne må afvikle de fastlagte kampe fra 15.august før start og derefter mellem
de angivne sidste spilledatoer.
Seneste spilledato fastlægges 1 år frem i tiden og udsendes sammen med
turneringsplanerne.

Punkt Udsættelse 2. afsnit
En divisionskamp kan maksimalt flyttes 6 uger, dog skal alle spillerunder være
afsluttet senest dagen før 8.spillerunde.
Turneringsleder SKAL informeres om flytningen.
Såfremt klubberne ikke kan finde en fælles dato, fastsættes en spilledato, indenfor 6
ugers rammen, af turneringslederen, dog kan intet hold tvinges til spille på et
tidspunkt, hvor der samtidig afholdes EM eller VM.

Såfremt en kamp ikke er spillet indenfor de 6 uger tildeles holdene 0 points
Erik Hansen
Til første afsnit:
Haderslev Skatklub: ’Der er 2 muligheder, enten skal Dansk Skat Union selv sørge for
at der ikke er sammenfald, eller også skal ISPA.’

Formanden argumenterede for, at Dansk Skat Unions kalender ikke skal dikteres af
ISPA, de terminer der er indeholdt i aktivitetskalenderen står fast.
Bestyrelsen vil dog gerne i videst muligt omfang tage hensyn til en henvendelse fra
ISPA.
Der var enighed om, at ændringer af reglementer er bestyrelsens arbejde. Forslaget
blev sat til retningsgivende afstemning. 10 stemmer for forslaget og 11 stemmer
imod.

Andet afsnit:
Blev godkendt med overvældende majoritet.
---------------------------------------

Forslag til Generalforsamlingen i Dansk Skat Union
den 16. februar 2018, Haderslev Skatklub’s lokaler
Der stilles forslag om følgende:

Forslag.
• Start tidspunkt klokken 10.00
Specielt i den mørke tid kan vi komme hjem, før det bliver alt for mørkt.
Når der spilles præmieskater rundt omkring i landskabet så KAN folk være der
til klokken 10.00.

Når vi er ude for at spille divisionskat så fortæller mange os at det er en god
ide,
med start tidspunkt klokken 10.00.
Med venlig hilsen
Ejnar Marquart, Gråsten Skatklub
Forslaget blev sat til afstemning, 6 stemmer for og 19 stemmer imod.

--------------------------------------Padborg Skatklub
Ved Arthur Beuschau
Østerskovvej 24a
6340 Kruså

Ændrings Forslag til dansk skat union vedtægter.

16.01.2018

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Skat Union.
Denne generalforsamling er jo et repræsentantskabsmøde, idet der kun er 3 repræsentanter fra hver klub
som har stemmeret.
Ved en generalforsamling har alle medlemmer stemmeret.
Derfor synes vi, at det bør ændres til repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Arthur Beuschau
Padborg Skatklub

Forslaget blev sat til afstemning, ingen stemmer for og 24 stemmer imod.

---------------------------------------

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter ved generalforsamlingen 2018.

Forslag 1:
§5
Stk. 4

Hver medlemsklub har tildelt 3 stemmer på generalforsamlingen, hvilket vil sige, at 3
fremmødte fra hver klub har stemmeret. Stemmekort udleveres sammen med indkaldelsen.

Ændres til
Hver medlemsklub har tildelt 3 stemmer på generalforsamlingen, hvilket vil sige, at 3
fremmødte fra hver klub har stemmeret. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen.

Begrundelse:
Generalforsamlingen indkaldes via mail og stemmekort kan derfor udskrives af
ihændehaveren i et ønsket antal, derved fungerer sikkerheden ikke.

Forslaget blev vedtaget med fuld majoritet.

Forslag 2:
Bestyrelsen ønsker at gøre bestyrelsen selvkonstituerende med formand, næstformand, sekretær,
kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Begrundelse for ændringen er,
•
•

Det giver mere fleksibilitet, fordi det er muligt at ændre roller såfremt det måtte være
nødvendigt, i stedet for at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er i princippet mere ansvarlig over for generalforsamlingen, idet problemer ikke
kan ’tørres af’ på et enkelt medlem af bestyrelsen.

§ 4 stk. 1 ændres således,

Formanden vælges på generalforsamlingen, og er på valg hvert andet år. – Udgår.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i
henholdsvis lige og ulige år.

Ændres til
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på
valg i henholdsvis lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Ændres til,
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Dagsorden til generalforsamlingen ændres således at punkt 9 Valg af formand udgår.

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet.

Ad.8 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Jens Carl Pedersen nævnte, at enkelte skatklubber stort set kun betalte kontingent for bestyrelsen,
med det argument, at deres øvrige medlemmer også var medlemmer i andre klubber, og at der
derfor blev betalt for deres medlemskab af Dansk Skat Union der.

Anton Boysen: ’ Det kan Dansk Skat Union nemt løse – alle klubber skal betale medlemsbidrag for
de medlemmer der har betalt for medlemskab i skatklubben.’

Ad.9 Valg af formand.
Udgår som følge af vedtægtsændring.

Ad.10 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges 3 medlemmer, idet formandsvalget er udgået.
På valg er Laus Clausen og Arne Juhl. Arne Juhl ønskede ikke genvalg.

Følgende kandidater blev foreslået, Torben Ries, Laus Clausen, Henning Jørgensen, Flemming
Smidemand og Erik Hansen.

Torben Ries blev valgt med 28 stemmer, Flemming Smidemand blev valgt med 18 stemmer og
Henning Jørgensen blev valgt med 15 stemmer.

Ad.11 Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Jens Peter Hansen og Erik Hansen – de blev begge genvalgt.

Ad.12 Valg af revisor.
På valg er Jan Petersen – genvalgt.

Ad13 Valg af revisorsuppleant.
På valg er Lone Jørgensen – genvalgt.

Ad 14 Eventuelt.
Jens Peter Hansen
Ved seneste DM gik der lang tid med seedning, sørg for at der ikke startes før alle er på plads.
Formanden: Vi har lært af sidste års seedning, fremover vil kortene til spillerunden ikke blive delt
ud før alle er på plads.

Jørgen Fogh
Sidste år faldt fællesskat med Deutsche Skatverband SH, således at der var sammenfald med en
lokal prømieskat, i forbindelse med en byfest, kan der ikke tages hensyn fra Dansk Skat Union’s side.
Formanden: Skatverband Schleswig Holstein har mange skatklubber og mange medlemmer, så de
har meget få dato’er at vælge imellem. I år fik jeg f.eks. 2 datoer at vælge imellem, reelt endda kun
en dato, da den ene lå i skolernes sommerferie. Jeg kan kun beklage sammenfald, men der er ikke
meget jeg kan gøre ved det.

Flemming Block
Højer Fåremærken er altid første søndag i september, bestyrelsen bedes tage hensyn til det i
planlægningen.

Dansk Skat Union har 25 års jubilæum i 2019, bestyrelsen har en opgave, mener formanden.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var mere til punktet eventuelt, og takkede for god ro og orden
på generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten og lukkede mødet.

_____________
Frede Jørgensen
Dirigent

