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              Gerner Carlsson 
               
 
 
 
 
 
                                                                                Vanløse den 9. oktober 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 forsættelse af mit brev af 31. august 2012 til dig finder jeg, at du begår ansvarsforflyg-
tigelse ved atter at overlade en besvarelse af en henvendelse til dig – i din egenskab af 
formand for DSU – til sekretær Poul Jacobsen med en flot bemærkning: Hej Poul! Tager 
du dig af Gerner! Det hjælper såre lidt, at Poul Jacobsen – efter eget udsagn – ikke har 
forstået indholdet i min mail af 31. august 2012 til dig. Det skal præciseres, at formands-
hvervet i DSU er andet end snakkemøder med dertilhørende gode frokoster. På denne 
baggrund skal jeg give udtryk for den opfattelse, at sagerne angående afsnittet om folke-
oplysningsloven i Skakhåndbogen og indsigelsen mod det offentliggjorte referat af DSU’s 
delegeretmøde 2012 i Skakbladet er en del af dine arbejdsopgaver, som ikke kan overla-
des til Poul Jacobsen. 

 Mit ønske om få en kopi af båndoptagelse af delegeretmødets forhandlinger og be-
slutninger tilsendt samt mine mails af 12. april 2012, 26. maj 2012 og 31. august 2012 
bringes i erindring.  

Ved læsning af referat af HB-møde, som er offentliggjort på DSU’s hjemmeside den 
16. september 2012, den 19. august 2012 i Odense har jeg erfaret, at du fik tilføjet et nyt 
punkt 3 til dagsordenen for mødet, godkendelse af referat af delegeretmødet den 8. april 
2012 samt, at HB efterfølgende har godkendt referat af delegeretmødets forhandlinger og 
beslutninger uden bemærkninger således, som det er offentliggjort i Skakbladet 2012/4.  

Det kan konstateres, at den såkaldte godkendelse af delegeretmødets referat 2012 på 
HB-mødet i august 2012 er i strid med §6, stk. 9, sidste pkt., i DSU’s love, hvori det er an-
ført: ”Indsigelse mod referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned efter offentliggø-
relsen og behandles under punktet ”Godkendelse af delegeretmødets referat” på først-
kommende hovedbestyrelsesmøde. Det er klar tale. Der er en indsigelsesperiode på 1 
måned, hvorefter dennes udløb HB først kan tage stilling til det foreliggende referat af 
årets delegeretmøde med eventuelle indsigelser. Naturligvis kan HB ikke tage stilling til det 
foreliggende referat af årets delegeretmøde, førend indsigelsesperioden er udløbet, som 
det er sket igen i år.  

Med henvisning til foranstående skal jeg opfordre dig og den øvrige hovedbestyrelse til 
at overholde DSU’s love ved at kende godkendelse af referat af delegeretmødets forhand-
linger og beslutninger 2012 - offentliggjort i Skakbladet nr. 2012/4 - på HB-mødet den 19. 
august 2012 i Odense for ugyldig. Samtidig forventer jeg, at HB vil efterleve DSU’s love 
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ved en snarlig godkendelse af delegeretmødereferatet 2012 med den foreliggende indsi-
gelse på førstkommende HB-møde efter udløbet af indsigelsesfristen i begyndelsen af 
september 2012. Endvidere har jeg noteret mig, at HB også sidste år anvendte samme 
lovstridige fremgangsmåde i forbindelse med godkendelsen af referat af delegeretmødets 
forhandlinger og beslutninger 2011. 

Af hensyn til sagens karakter fordres et svar fra dig personlig snarest belejligt og se-
nest den 13. oktober 2012. 

Med venlig hilsen 
 

Gerner Carlsson 
  

 


