
Undersøgelse om rygter om valgsvindel i forbindelse med Dansk Skak Unions 

ekstraordinære delegeretmøde i Odense d. 12/10-2019. 

 

Indledning. 

Den 22. juli i år oplyste formand for 8. hovedkreds, Per Rasmussen i en mail til Dansk Skak Unions 

formand Poul Jacobsen, at han i de sidste par år gentagne gange havde hørt rygter om, at der skulle 

være foregået valgsvindel i forbindelse med det ekstraordinære delegeretmøde i Dansk Skak Union 

den 12/10-2019 i Odense. 

Per Rasmussen udbad sig i den forbindelse at få udleveret de retsdokumenter, der omhandlede 

stemmefordelingen ved nævnte delegeretmøde. 

I en mail dagen efter oplyste Per Rasmussen, at det fremgik af ”et retsdokument H”(vedlagt), at i alt 

329 fuldmagtsstemmer var afgivet af 6 klubber, som ikke eksisterede. 

Det nævnte dokument var i sin tid blevet fremlagt af Dansk Skak Unions advokat i den af Dick 

Sørensen anlagte sag mod Unionen vedr. den af det ekstraordinære delegeretmøde trufne beslutning 

om at ekskludere Dick Sørensen af Dansk Skak Union. 

Poul Jacobsen oplyste i en mail af 24. juli til Per Rasmussen, at han ikke ud fra bilag H kunne 

forklare posteringerne vedr. de 329 stemmer.  

Poul Jacobsen gav tilsagn om, at sagen naturligvis skulle afklares, men var i tvivl om hvordan og af 

hvem og udbad sig forslag fra Hovedbestyrelsen. 

I en mail til undertegnede den 26. juli bad Poul Jacobsen undertegnede, der var dirigent på det 

ekstraordinære delegeretmøde den 12/10-2019, om at undersøge sagen. 

Materiale. 

Mail fra Dansk Skak Unions daværende sekretær Aage Olsen af 27. juli(vedlagt), der er en 

opsummering af en redegørelse, som Aage Olsen gav mundtligt pr. telefon tidligere på dagen. 

47 fuldmagter afgivet til det ekstraordinære delegeretmøde den 12/10-2019. 

Undersøgelse. 

Slagelse Skakklub (21 mdl.), Nykøbing Falster Skakklub (15 mdl.) og Maribo Skakklub (39 mdl.) 

gav fuldmagt til formand for 2. hovedkreds og medlem af Køge Skakklub, Niels Steen Larsen. I alt 

75 stemmer, der blev posteret ud for Tølløse Skakklub (linje 13, side 2 i bilag H). 

I det følgende skal man se på side 5, nederst i bilag H: 

Skanderborg Skakklub (52 mdl.) og Hvidovre Skakklub (34 mdl.) gav fuldmagt til Aage Olsen, 

Randers Skakklub. I alt 86 stemmer. I henhold til § 6, stk. 4 i Love for Dansk Skak Union blev 

disse reduceret til 75 stemmer og posteret under Oversø-Frørup Skakklub. 

Frederiksværk Skakklub (29 medl.) gav fuldmagt til Peter Willer Svendsen, Hillerød Skakklub, der 

blev posteret under Korning Skakklub. 
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Ringkøbing Skakklub (14 mdl.), Aulum Skakklub (8 mdl.), Thy Skakklub (29 mdl.) og Vorgod 

Skakklub (15 mdl.) gav fuldmagt til Steen Juul Mortensen, Randers Skakklub. I alt. 66 stemmer, 

der blev posteret under Vejen Skakforening. 

Syddjurs Skakklub (44 mdl.) gav fuldmagt til formand for 6. hovedkreds og medlem af Randers 

Skakklub, Claus Andersen, der blev posteret under Helle Skakklub. 

Møn Skakklub (20 mdl.), Kalundborg Skakklub (17 mdl.) og Jyderup Skakklub (3 mdl.) gav 

fuldmagt til Erik Olsgaard Hansen, Præstø Skakklub. I alt 40 stemmer, der blev posteret under 

Svogerslev Skakklub. 

I alle ovennævnte tilfælde var fuldmagtshaverne ikke medlem af nogen af de klubber, der afgav 

fuldmagt, og alle posteringer blev foretaget på den måde, der er gjort rede for af Aage Olsen. 

Alle fuldmagter er – selvom de er forskelligt udformet – i orden og gyldige. 

Konklusion. 

På baggrund af ovenstående er det min konklusion, at de 329 stemmer, der i bilag H er opført under 

en række ikke-mere eksisterende klubber, er aldeles gyldige fuldmagtsstemmer, og at der intet 

belæg er for at tale om valgsvindel. 

Det kan dog anbefales for fremtiden at anføre navnene på fuldmagtshavere, der ikke er medlem af 

den klub, hvis formand har udstedt fuldmagten, i stedet for at anføre navnet på en ikke-mere 

eksisterende klub. 

 

       

Herning d. 1. August 2021    Steen Juul Mortensen  

 

 


