
 

 

 

Dansk Skat Union – generalforsamling – 25-06-2021. 
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 18 
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.  

  

 Formandens beretning 2020 – Dansk Skat Union. 

2020 blev et år der vil blive husket i generationer fremover, ikke fordi der skete 

noget spændende, men snarere det modsatte – nemlig næsten ingen ting. 

Vi nåede lige at afholde generalforsamling i Dansk Skat Union, kort før landet 

lukkede ned på grund af Corona pandemien. Ja selv DM i marts måned måtte 

aflyses. 

Vi nåede også at blive færdig med turneringen 2019-2020, hvor Tønder Skatklub nu 

kommer til at sidde på førstepladsen i 1. division i hele to år, selvom de kun har 

vundet titlen én gang. 

Nedlukningen var overstået i maj måned 2020, og klubberne begyndte at holde 

åbent igen. Med håndsprit, afstandskrav og ansigtsmasker på programmet. 

Vi startede divisionsspillet som normalt, men Corona’en ville ikke slippe taget, og da 

vi gik ind i vinteren, måtte vi igen afbryde alle arrangementer, på grund af en fornyet 

opblomstring af Corona, og vi var ligeledes tvunget til at aflyse DM for hold. 

Senest her i 2021 har vi måttet aflyse DM igen og generalforsamlingen har vi måttet 

udsætte indtil omstændighederne tillod at den kunne afholdes. 



 

 

Vi er nu i den situation, at de fleste af Dansk Skat Union’s medlemmer enten er fuldt 

vaccinerede eller har fået første stik. Så den kommende sæson ser ud til at kunne 

gennemføres uden at Coronaen kommer os på tværs igen. Det ser vi alle frem til. 

Ja – der er jo ikke meget mere af fortælle om, så årets beretning bliver lidt ligesom 

året der gik – uden noget egentligt indhold, dog meget kortere end den tid vi har 

måttet vente på at vi igen kan mødes i skatklubberne til socialt samvær og skat. 

  
  

  

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.  

Turneringsplan udsendes 26-06-2021 

  



 

 

Ad. 7 Indkomne forslag. 
   

   Ingen indkomne forslag. 

  

 Ad.8 Fastsættelse af kontingent.  
 Kontingentet blev fastsat til 0 kr. 
 
Ad.9 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg: Jens Carl Petersen, Aksel Andersen og Henning Jørgensen. 
Jens Carl og Aksel modtog genvalg, Henning ønskede ikke genvalg. 
Bjarne Holm Gregersen blev valgt uden modkandidater. 
 
   

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 Nørr Petersen som blev  genvalgt.  
 
Ad12 Valg af revisorsuppleant.  
På valg er Lone Jørgensen,  var ikke tilstede, men ønskede genvalg.  
  
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. 

 
  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

  
  
 
     


