
 

 

 

Dansk Skat Union – generalforsamling – 25-02-2022. 
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 28 
stemmeberettige. 
 
Ad.2 Valg af stemmetællere.  

Helge fra Fjelstrup, Jan fra Padborg og Helge fra Rødekro.  
Ad. 3 Valg af protokolfører.  
Flemming Smidemand – der var ingen modkandidater.  
Ad. 4 Formandens beretning.  

  

  Formandens beretning 2021 – Dansk Skat Union. 

Dansk Skat Union består i skrivende stund af 23 skatklubber, en klub mindre end 

sidste sæson, da Åbenrå Skatklub blev nedlagt i 2021. 

I min beretning ved den seneste generalforsamling, var Covid-19’s hærgen og 

restriktioner et gennemgående punkt. I det seneste år har Corona igen sat sine spor. 

Således måtte Dansk Skat Union for andet år i træk aflyse det individuelle 

danmarksmesterskab i Skat, som skulle have fundet sted i marts måned 2021. 

Henover sommeren 2021, blev restriktionerne gradvis hævet og skatklubberne kunne 

afholde klubaftener igen, til stor glæde for vore mange medlemmer, fordi vi alle 

sammen trængte til at komme ud, for at se hinanden igen og for at spille skat. 

Den 22. oktober blev der afholdt DM for hold i skydebanens lokaler i Døstrup, med 

deltagelse af 17 hold – positivt flere end jeg havde ventet – corona taget i betragtning. 

Vi kunne senere samme aften konstatere, at vi ikke skal til Døstrup næste gang. 

Et stort og hjerteligt tillykke til Gram Skatklub med hold mesterskabet, som blev 

vundet med 8.927 points. PÅ andenpladsen kom Haderslev med 8.893 points og på 

tredje pladsen Sønderborg med 8.814 points. De 3 første placeringer - alle inden for 

100 points – ikke mere end et spils forskel – tankevækkende. 

På de vindende hold var Frode Bladt, Poul Steffensen, Svend Rosendahl og Verner 

Nielsen. 

Alle vinderne ønskes hjertelig tillykke, vi ser frem til at mødes i Gram i efteråret. 



 

 

Efter sommerferien startede divisionsspillet op igen. Dog med en hel del afmeldinger 

af divisionshold, sådan at divisionsholdene i løbet af et år var reduceret fra 26 hold til 

22 hold, fordelt på de 3 divisioner. 

En foruroligende udvikling – som stiller spørgsmål ved, hvor længe vi kan opretholde 

turneringen. 

Igen i denne sæson truede corona med at sabotere divisionsspillet igen, da flere af 

vore lokaler blev tvangslukket da smittetrykket steg igen. På det tidspunkt havde vi 

afviklet 5 af 8 spillerunder, og det var bestyrelsens helt klare opfattelse, at 

turneringen skulle gennemføres, om vi så først kunne spille færdig hen i foråret.  

Heldigvis blev restriktionerne ophævet inden 7. spillerunde, og så vidt jeg ved er alle 

udsatte kampe spillet nu 

.Som afslutning på min beretning, vil jeg gerne takke den siddende bestyrelse for det 

gode samarbejde vi har haft i det forløbne år. 

25.02.2022 Torben Ries 

 

  

Ad.5 Fremlæggelse af revideret regnskab.  
Jens Carl Pedersen fremlagde, og kommenterede det reviderede regnskab 

Regnskabet er på næste side.  

Svend Erik fra Rødding spurgte om kostpris på kort. 

Jørgen Mølgaard spurgte om pris på hjemmeside. 

Regnskabet blev godkendt.   

 

Ad. 6 Beretning fra udvalg.  

 

Havde været udfordringer med hjemmesiden  

Turneringslederen roste holdene for at indsende resultaterne hurtigt. 

 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

Ad. 7 Indkomne forslag. 

  Forslag 1 fra Gråsten Skatklub ang. Spilletidspunkt: 

Konklusion at man kan flytte kampene til kl. 10, hvis klubberne er enige om det. 

 Forslag 2 fra Gråsten Skatklub. 

 4 mands hold. 

 Jens Peter fra Haderslev og Bjarne fra Sønderborg var imod da man ville miste 44       

 spillere ( 22 hold x 2) som ikke kom ud og spille, for at beholde dette antal skal 

 der komme 11 nye hold, nok ikke  realistisk. 

 Der var ingen plan for hvordan turneringen skulle afvikles. 

 Aksel foreslog at der blev sendt brev til alle klubber, angående hvor mange hold man  

 ville stille med henholdsvis 4 og 6 personer. 

 Aksel, Torben og Hans Peter fra Gråsten sørger for udsendelse og videre forløb. 

 Forslag 3 fra Gråsten Skatklub. 

Ang. forsinket spiller.  

Der var enighed om at man var fleksible. 

 Ad.8 Fastsættelse af kontingent.  
 Kontingentet blev fastsat til 200 kr. pr klub og 5 kr. pr medlem. 
 
Ad.9 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg: Torben Ries og Flemming Smidemand. 
Begge modtog genvalg,   
   

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.  
Jørgen Mølgaard Rødding 
  
Ad 13 Eventuelt.  
Jørgen Mølgaard foreslog at man gemmer spillelister i 14 dage. 
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. 

 
25. FEBRUAR 2022 Flemming Smidemand     


