
 

Dansk Skat Union – generalforsamling – 28.02.2020. 
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 23 stemmeberettige. 

Ad.2 Valg af stemmetællere.  

Jørgen Fogh, Børge Jacobsen.  

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

Ad. 4 Formandens beretning.  

  
 Dansk Skat Union afholdt individuel DM i skat den 24. marts 2019, hvor præmierne, i anledningen 
af 25 års jubilæet var forhøjet med 20.000 kr. fra Unionens kassebeholdning. Det blev en rigtig god 
dag, og der var 171 deltagere. Vi havde håbet at runde 200 deltagere, men vi må nok sande, at 
den tid hvor det kan lade sig gøre er forbi.    
 
Danmarksmester blev: Tommi Rytz, Skodborg , med 3.681 points  
2. pladsen gik til: Hans Emil Nissen, Holbøl, med 3.639 points  
3. pladsen gik til: Finn Lorenzen, Tørsbøl, med 3.628 points  
 
Den 18. oktober blev der afholdt DM for hold, med Døstrup Skatklub som arrangør.  
DM for hold gik igen til Døstrup med en score på 10.256 points  
2. pladsen gik til: Rødekro Skatklub med en score på 9.425 points  
3. pladsen gik til: Hammelev Skatklub med en score på 9.181 points  
Tak til Døstrup Skatklub for et godt arrangement, og vi glæder os til at komme til Døstrup igen 
fredag den 30. oktober 2020.   
 
Danmarksturneringen blev i sæsonen 2018/2019 vundet af,  
Tønder Skatklub med 22 points og en score på 99.937 points  
Sønderborg Skatklub med 18 points og en score på 87.596 points  
Rødekro Skatklub med 17 points og en score på 91.190 points  
Hjertelig tillykke til alle de glade vindere.  
 
På generalforsamlingen sidste år, blev der nedsat et udvalg, som skulle se på mulighederne for at 
iværksætte 4 mands hold i danmarksturneringen. Udvalget bestod af Aksel Andersen, Klaus 
Petersen, Leif holdt og mig selv. Jeg bad på generalforsamlingen om, at jeg ikke blev tovholder i 
dette udvalg, da jeg var tidsmæssigt meget presset en stor del af resten af året.  
Jeg må nu erkende, at jeg ikke har hørt noget fra dette udvalg i det år der er gået.  
Gråsten Skatklub fremsætter et forslag senere på denne generalforsamling vedrørende 4 mands 
hold.  



Jeg mener vi skal til at se positivt på at etablere 4 mandshold i turneringen, vi kan sagtens gøre det 
nemt, da vi kan køre med 4 mands hold efter præcis samme model som vi anvender nu.  
Jeg tror, at der vil være hold der melder fra igen i år i turneringen, så er der stort set kun 1. og 2. 
division tilbage.  
Hvis vi skal kunne fortsætte nogle år fremover, er vi nødt til at gøre noget ved dette.  
Jeg tror på, at vi, såfremt vi går ned på 4 mands hold, så vil vi se, at der kommer flere hold og at der er 
nuværende hold der kan fortsætte med at spille divisionsskat, og ikke behøver at melde deres hold fra.  
Jeg kunne forestille mig, at de hold der er i divisionerne efter denne vinter forbliver hvor de er placeret 
efter 8 spillerunde. De nye hold der kommer til, kunne for eksempel placeres i 3 division og evt. nye 
divisioner ved lodtrækning.  
Det ville være mere korrekt, hvis holdene kunne spille sig til en plads, men jeg tror at det vil blive svært 
at samle holdene samme dag til dette formål.  
Jeg mener endvidere, at vi godt kan nå at få 4 mands hold til at fungere inden starten af næste sæson 
2020/2021.  
Jeg har mere tid nu, og jeg vil gerne være tovholder i denne proces. Derfor vil jeg gerne støtte Gråsten 
Skatklubs forslag om at etablere 4 mands hold.  
Da vi oprettede Dansk Skat Union’s hjemmeside, lavede vores instruktør hos PRO-IT nogle færdige lay-
outs som kunne anvendes til at vise bestyrelsen og medlemsklubbernes stamdata. Hverken Aksel eller 
jeg havde indblik i hvordan disse lay-outs var sat op, men de virkede fint, så det var ok.  
På et tidspunkt, forsvandt disse data fra hjemmesiden. Jeg kontaktede Pro-It, hvor man konstaterede, 
at koden som skulle vise de forsvundne data var blevet overskrevet i forbindelse med en opdatering af 
systemet, og den person der oprindelig havde lavet koden var ikke længere i firmaet.  
Så derfor er jeg i gang med at reetablere de forsvundne data, så nu bliver de lagt ind efter 
’husmandsmetoden’ d.v.s. i ren tekstformat og uden brug af kode, det kan nemlig ikke gå galt igen, og 
hvis det endelig gør det kan data reetableres fra en backup.  
Jeg forventer, at have de data jeg har modtaget reetableret inden 14 dage.  
Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse for godt samarbejde i den forgangn 

  

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.  

  

 



 Ad. 7 Indkomne forslag. 
   

  1. Forslag fra Haderslev Skatklub. 
     Det foreslåes at DM for enkeltmand  ændres til:  Individuel DM  
     Begrundelse:   
    Syntes DM for enkeltmand lyder forkert, og måske lidt gammeldags,  
    Godt nok er de fleste gamle folk, men alligevel. 

   Vedtaget uden kommentarer. 

 2.  Forslag fra Gråsten Skatklub. 

   Start tidspunkt divisionsskat klokken 11.00  

   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 at spille divisionskat så fortæller mange os at det er en god ide,  

   med starttidspunkt klokken 11.00. 

    Forslaget  nedstemt. 

 3.  Forslag fra Gråsten Skatklub. 

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

    fra og med sæsonen 2020-2021.  

    

    

    

   dermed gøre turneringen mere spændende.  

   Sandsynligvis vil det betyde spænding i turneringen frem til sidste runde. 

 

   Turneringlederen havde prøvet forslaget, og konkluderede at det ikke ville ændre  resultaterne. 

   Forslaget nedstemt. 

4. Forslag fra Gråsten Skatklub. 

   Vi vil gerne om vi fremadrettet kan lave et nyt turneringsform bestående af  

   4 personer, det vil sige transport i en bil.  

   Det er set ud fra den kendsgerning at personerne bestemt ikke bliver yngre,  

 

   ligeledes har klubberne lettere ved at stille hold.  

   Fakta oplysning til forslag 3:  

 
Deltagende hold i divisionsskat sæson 2012-2013 = 37 hold  

sæson 2013-2014 = 34 hold  



Deltagende hold i divisionsskat sæson 2012-2013 = 37 hold  

sæson 2013-2014 = 34 hold  

sæson 2014-2015 = 33 hold  

sæson 2015-2016 = 33 hold  

sæson 2016-2017 = 27 hold  

sæson 2017-2018 = 29 hold  

sæson 2018-2019 = 27 hold  

sæson 2019-2020 = 26 hold  

sæson 2020-2021 = ????  

Har lavet et oplæg til hvordan turneringen kan se ud fremadrettet, tilbage i 2012-2013.  

Det blev aftalt på den sidste generalforsamling februar 2019 at et udvalg skulle se/arbejde på det. 

Men intet er sket.  

Som jeg / vi ser det vil der ikke gå lang tid før divisionsskat i den nuværende form vil uddø. Derfor 

må der tages aktion nu. 

Der blev talt både for og imod forslaget og nedsat et udvalg bestående af: Torben Ries, Aksel 
Andersen, Ejnar Marquard og Flemming Smidemand, som skal kigge på mulighederne frem imod 
sæsonen 21/22. Med denne løsning blev forslaget trukket tilbage. 
 
  

 Ad.8 Fastsættelse af kontingent.  
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, og dette blev vedtaget.  
 

Ad.9 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er: Torben Ries og Flemming Smidemand, de blev begge 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 Anton Boisen som blev  genvalgt.  
 

Ad12 Valg af revisorsuppleant.  
På valg er Lone Jørgensen,  var ikke tilstede.  
Jørgen Mølgård foreslået og valgt. 
 

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. 
 
  



 

  



 



 

  
  
 
     


