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                                                                                Vanløse den 31. august 2012      
 

 
            DSU 
            ved hr. formand Lars – Henrik Bech Hansen 
            Hjertebjærgparken 20 
            4340 Tølløse 
 
      Vedr.: Indsigelse mod referat af DSU´s delegeretmøde den 8. april 2012 i 
                 Helsingør. Offentliggjort i Skakbladet 2012/4. 

I medfør af §6, stk. 9, i DSU´s love skal jeg hermed gøre indsigelse mod det offentlig-
gjorte referat. Indsigelsen mod det offentliggjorte referat vedrører både mine kommentarer 
til formandens beretning og min kommentar til det af FU fremsatte forslag vedrørende ind-
kaldelse til delegeretmøde. 

Indledningsvis bemærkes det, at FU igen – ligesom i 2011 - har overtrådt DSU´s love i 
forbindelse med offentliggørelsen af referat af delegeretmødets forhandlinger og beslut-
ninger 2012.  

Det er anført i DSU´s love §6, stk. 9, at: ”forretningsudvalget udfærdiger et referat af 
delegeretmødets forhandlinger og beslutninger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder 
efter delegeretmødets afholdelse i Skakbladet eller ved udsendelse til klubberne”. Refera-
tet af påskens delegeretmøde er først offentliggjort i Skakbladet 2012/4, der udkom den 3. 
august 2012. Fristen for offentliggørelse af referat er således overskredet med næsten 2 
måneder uden en begrundelse herfor. Imidlertid kunne denne overskridelse være undgået, 
såfremt FU havde efterlevet DSU´s love. Som det ovenstående er anført, kan referatet af 
årets delegeretmøde også ske ved udsendelse til klubberne i DSU i form af en mail eller et 
brev. Selv medlemmer af FU har pligt til at kende DSU´s love og overholde dem i deres 
daglige virke. Det kan konstateres, at i de sidste 2 år, hvor hr. Chresten Nielsen har været 
sekretær, har FU ikke efterlevet DSU´s love i forbindelse med udfærdigelsen og offentlig-
gørelsen af et referat af delegeretmødets forhandlinger og beslutninger. 

For så vidt angår det materielle indhold i det offentliggjorte referat af delegeretmødet 
2012 i Skakbladet 2012/4 finder jeg, at der er tale om den rene stalinistiske historieskriv-
ning. Jeg kan ikke genkende mine egne ord fra delegeretmødets talestol i hr. sekretærens, 
der ikke behersker det danske sprog, version i Skakbladet. Allerede i første linje er der en 
faktuel fejl. Hr. Chresten Nielsen opdigter en klub i DSU, som ikke eksisterer. Jeg er ikke 
medlem af Frederiksberg Skakklub, men derimod af Frederiksberg Skakforening. 

På denne baggrund finder jeg ingen anledning til at beskæftige mig yderlig med hr. se-
kretærens grove manipulationer med referatet af årets ordinære delegeretmøde. Derimod 
skal jeg opfordre FU til at udfærdige et nyt referat af mine indlæg på delegeretmødet den 
8. april 2012 i overensstemmelse med det faktisk passerede og fremsende det reviderede 
referat til min godkendelse. 
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Endvidere ønsker jeg en kopi af båndoptagelse af delegeretmødets forhandlinger og 
beslutninger 2012 tilsendt. 

Samtidig skal jeg benytte lejligheden til at påminde dig om de manglende svar på mine 
mails af 12. april 2012 og 26. maj 2012 vedrørende afsnittet om folkeoplysningsloven i 
Skakhåndbogen. De nævnte mails bringes i erindring. 

Af hensyn til sagen karakter forventer jeg et svar snarest belejligt og senest den 7. 
september 2012.  

Med venlig hilsen 
 

Gerner Carlsson 
  
   
        


