
Ultimo september 2013 

 

Kære medlem af Chess House og tidligere medlem af Chess House 

 

Det er med beklagelse at jeg sender denne nyhedsmail ud med den MEGET triste meddelelse, at Chess 

House desværre er alvorligt lukningstruet.  

 

Årsagen skal findes i et svigtende barsalg i 2013 i forhold til tidligere år. På trods af et flot aktivitetsniveau 

på juniorsiden, hvor der indhentes store kommunale tilskud kan dette ikke redde økonomien i Chess House. 

Vi forventer en manglende omsætning på 60.000 kr. som med uændret aktivitetsniveau vil give et underskud 

på omkring 30.000 kr. i indeværende år.  

 

Det er naturligvis en uholdbar situation, som bestyrelsen er nødt til at forholde sig til. Derfor er de 

forholdsvis dyre lokaler ved De Linde på Katrinebjergvej 111A opsagt til fraflytning ved udgangen af juni 

måned 2014, som er det først mulige tidspunkt lokalerne kan opsiges.  

 

Det er bestyrelsens ønske at Chess House overlever, og det vil vi den kommende tid arbejde benhårdt på. 

MEN vi er nødt til at bede om hjælp hos alle nuværende og tidligere medlemmer af Chess House. Det er NU, 

at der er brug for jeres opbakning. Det er tid til, at i hver især vurderer om Chess House er vigtigt for 

skakken i Østjylland, eller om Chess House skal lukke. 

 

Den hjælp vi har brug for er, at man aktivt deltager i det bredde udbud af turneringer og arrangementer der er 

resten af året. I stedet for at være den sidste der tilmelder sig på hjemmesiden, så vær den første. Din tidlige 

tilmelding vil ganske sikkert gøre at andre også tilmelder sig. Der vil være ekstraordinært mange aktiviteter i 

Chess House resten af året- herunder åbent hver fredag. Tjek alle aktiviteterne på www.chesshouse.dk! 

 

Vi indfører "frit lejde" for alle tidligere medlemmer og alle andre skakvenner til at komme frit i Chess House 

resten af 2013. Kom og deltag resten af året, og se om det ikke er noget for dig. 

 

Vi afholder en stor støttefest for Chess House´s overlevelse lørdag den 16. november. Dette ER dage hvor du 

aktivt kan vise, at du ønsker at Chess House skal fortsætte. Prisen for deltagelse er 100 kr. for mad og hygge. 

Vi afholder på dagen lynturnering, amerikansk lotteri og støtteauktion. Se mere på hjemmesiden og vær med 

til denne dag at give Chess House en økonomisk indsprøjtning! Et andet festarrangement du kan støtte op om 

er julefrokosten d. 30/11. 

 

Hvis du vil støtte Chess House vil vi også opfordrer dig til, allerede nu, at indbetale dit kontingent for 2014. 

Chess House har meget brug for likviditet, da vi endnu ikke har modtaget vores tilgodehavende fra Aarhus 

Kommune for 2013. Kontonummeret er 2273-3484193486 

 

Der er ingen tvivl om, at den nuværende bestyrelse ser denne nyhedsmail som et nødråb til alle, som synes at 

Chess House er værd at bevare. Stiger deltagerantallet i aktiviteterne ikke i løbet af den kommende tid, vil 

det være bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen i marts, at Chess House lukkes. Vi håber så absolut 

ikke at dette bliver tilfældet, men det kræver alles deltagelse. 

 

Med venlig hilsen – og på gensyn i Chess House. 

Bestyrelsen 

v. Formand Mads Boe 

http://www.chesshouse.dk/

