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Sjællandsstævnet 

Tillæg til referat af generalforsamlingen i Sjællandsstævnet, 
Onsdag den 9. juni kl. 9.30 hos Gladsaxe videoklub, Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, DTillæg til referat 

af generalforsamling i Sjællandsstævnet 

 

Under punkt 6 indkomne forslag blev blandt andet behandlet forslag til konkurrenceregler 
med nedenstående konklusion 

  

Indkomne forslag.  
Forslag til ”Vedtægter for Sjællandsstævnet”, dateret 28. november 2020.  

Vedtægterne blev vedtaget. 
 
Forslag ”konkurrenceregler for Sjællandsstævnet” Dateret 28. november 2020 

Dan Kampmann ønskede at det også var en mulighed at aflevere på DVD. 
Generalforsamlingen vil undersøge  - ved at spørge Einar Ritsmer - om det kan være 
rigtigt, at der kan være situationer, hvor afspilning af en DVD kan give en bedre kvalitet 

end afspilning af en fil direkte fra en PC.  
Konkurrencereglerne er vedtaget med med dette forbehold. Hvis Einar siger - Det kan det 
- så vil DVD aflevering blive tilføjet som en mulighed. 

  

Problemstillingen har været forelagt Einar Ritsmer, som foreslået. Einar Ritsmer har efter 

en længere teknisk udredning konkluderet således: 

For at gøre en lang historie kort: Hvis Dan K. ville rendere med CBR (constant bitrate) og 
også ikke i NTSC standard til hans USB-stick, så tænker jeg at mange flere afspillere 
(derunder sikkert også hans egen) vil kunne afspille hans videoer fra en USB stick med 

præcis samme kvalitet som fra en BluRay. 

Jeg tænker at når han mener at BluRay er bedre, så er det fordi når overfører sit lidt 
specielle format til en BluRay disk, så retter programmet, der gør dette, videofilens format 
til standard, så BluRayen kan afspilles på alle BD afspillere. 

Jeg synes at Dan skulle aflevere på USB-disk ligesom vi andre gør - men i et alment 

anerkendt standard-format. 

Det vil de fleste kunne afspille med fint resultat som med alle vore andre film. 

  

På denne baggrund vedtages FORSLAG TIL KONKURRENCEREGLER FOR 
SJÆLLANDSSTÆVNET: Dato : 25. november 2020 i den foreliggende form. 
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______________________________                ___________________________ 
Hans Henriksen 23/6-2021                              Verner Sønderskov 
Referent                                                             Dirigent     


