
 

Dansk Skat Union – generalforsamling – 22.02.2019. 
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 22 stemmeberettige. 

Ad.2 Valg af stemmetællere.  

Kåre Andersen, Allan Høeg og Erik Hansen blev valgt.  

Ad. 3 Valg af protokolfører.  
Flemming Smidemand – der var ingen modkandidater.  

Ad. 4 Formandens beretning.  

 Der er i årets løb blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder, referaterne er at finde på Dansk Skat Union’s 

hjemmeside. 

I den forløbne sæson, blev danmarksturneringen vundet af 

Sønderborg med 23 points og score 101.168 points 

Haderslev A med 18 points og score 92.110 points 

Tønder A med 18 points og score 88.381 points. 

 

Der blev afholdt DM for enkeltmand i Holbøl søndag den 18. marts, Vinderne 

blev,Danmarksmester:  

Poul Steffensen, Agerskov med imponerende 4.297 points. 

2. plads: Vagn Clausen, Seggelund med 3.715 points. 

3. plads: Kim Andersen, Århus med 3.478 points. 

En stor tak til Holbøl Skatklub for et vel tilrettelagt DM, vi havde alle en rigtig god dag i Holbøl. 

 

DM for hold blev afholdt i Sønderborg, med Døstrup Skatklub som vinder med en score på 10.295 

points. 

Ligeledes en stor tak til Sønderborg Skatklub, for en rigtig god aften.  

Alle vinderne ønskes hjerteligt tillykke. 

Dansk Skat Union er dannet den 27. marts 1994 ved en stiftende generalforsamling i Rødekro, 

blandt initiativtagerne vat Viggo Hermansen fra Haderslev Skatklub, Henning Jørgensen fra 

Rødekro Skatklub, Fritz Jepsen fra Tønder Skatklub og sidst men ikke mindst Hans Rossen fra 

Frifelt Skatklub. 

Så i år kan Dansk Skat Union fejre 25 års Jubilæum. 

I bestyrelsen har vi brugt en del tid til at se på hvordan vi skal markere vort jubilæum, og vi er enige 

om, at det ikke er muligt at afholde en fest i den anledning, med det ene formål at fejre jubilæet.  



Derfor markeres jubilæet markeres ved, at Dansk Skat Union afholder DM for enkeltmand i 

Sønderjyllandshallen søndag den 24. marts, med jubilæumsmiddag og med væsentligt forhøjede 

præmiesatser og en samlet præmiesum på 40.000 kr. ved deltagelse af 200 spillere. 

 

Bestyrelsen håber at vore medlemmer vil møde talstærkt op. 

For nogle måneder siden blev jeg tiltalt af et medlem fra en af vore medlemsklubber, med 
følgende, 

Medlemmet var oprørt over, at Gråsten Skatklub havde, som det blev sagt ’ ødelagt DM for hold, 
ved at tage et hold tyskere med, som ikke kunne tale dansk’. 

 Det var i mine øjne en bemærkning som jeg gerne ville have været foruden. 

De tyske skatspillere er alle medlemmer af Gråsten Skatklub, og har dermed alle betalt kontingent 
til Dansk Skat Union, og derfor har de fuld ret til at deltage i Dansk Skat Union’s arrangementer. 

Jeg ved tilfældigvis, at de forstår nogenlunde godt dansk, og de fleste sønderjyder burde kunne 
kommunikere med dem, hvis de da selv vil 

Jeg mener, at der er dansk Skat Union’s mål, at få så mange ud og spille skat som muligt, uanset 
om de er røde, grønne eller blå. 

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

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.  

Der stilles forslag om følgende:  
Forslag fra Gråsten.  

 Start tidspunkt for divisionsskat 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.  

Vi har til vores kampe på udebane fået fortalt at vi skal se at starte til klokken 10.00, som en god 

ide. 



 

Efter lidt debat blev forslaget sat til afstemning, 2 strmte for 19 imod og 1 undlod at stemme. 

 

Der stilles forslag om følgende:  
Forslag fra Gråsten.  

4 mands hold, billigere at køre kun en bil. 

  

Der bliver færre og færre Skatspillere.Jeg/vi ved der er problemer rundt omkring i skatklubberne 
med at stille hold. 
Så det er nu vi skal gøre alvor af at stemme for 4 mands hold. 
 
Da der ikke medfugte plan over hvordan turnering så skulle køre, blev der nedsat et udvalg som 
skulle kigge på muglighederne 
Udvalget består af: Aksel Andersen , Torben Ries, Klaus Petersen og Leif Holdt. 
 

Ad.8 Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
 

Ad.9 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er: Aksel Andersen, Jens Carl Pedersen, og Henning Jørgensen. 
Alle blev genvalgt. 
 

Ad.10 Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
På valg er Jens Peter Hansen og Erik Hansen – de blev begge genvalgt.  
 

Ad.11 Valg af revisor.  
På valg er Jan Petersen – genvalgt.  
 

Ad12 Valg af revisorsuppleant.  
På valg er Lone Jørgensen – genvalgt.  
 

Ad 13 Eventuelt.  
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. 



 


