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Kontingent 

Vi er nu ved at være ved vejs ende i 2013 og de næste kontingentindbetalinger 

drejer sig derfor om 2014. 

Som tidligere beskrevet har økonomien været presset i 2013, og vores spørgsmål til 

medlemmerne i november om hvordan vi overlever har kun givet 1 svar. Men vi tror 

nu stadig på en lys fremtid for foreningen men det kræver at medlemmerne betaler 

kontingent samt deltager i vores arrangementer … så vi har brug for din hjælp i 

2014! 

Så ønsker du allerede nu at støtte Chess House for 2014 kan du indbetale 400 kr. på 

vores konto 2273 - 3484193486. . Husk at mærke indbetalingen med dit navn! Det 

kan nu ses på hjemmesiden, under , hvem der bakkede op i 2013. 

 

I 2011 var vi 125 medlemmer, mens vi i 2012 nåede op på 194 betalende 

medlemmer. I 2013 var vi 144 medlemmer. Mon vi kan nå endnu højere i 2014? 

At bakke op om Chess House’s arrangementer er der rig mulighed for. Sociale 

arrangementer, EMT-turneringer, Fredags-Lyn og træning er opfølgende aktiviteter i 

Chess House. 
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Kommende arrangementer 

 

 

20/11: Onsdags-EMT (21 deltagere) 

27/11: Ekstraordinær Generalforsamling 

30/11: Julefrokost (13 deltagere) 

Mere om arrangementerne og tilmelding på hjemmesiden: 

www.chesshouse.dk  

 

  

Siden sidst 

 

Der er blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvor alle der vil have en 

indflydelse på Chess Houses fremtid bør møde op!!  

 

(http://chesshouse.dk/dokumenter/generalforsamling20131107.pdf) 

 

Kort uddrag: Bemærkninger fra bestyrelsen:  

Økonomien i Chess House har udviklet sig negativt i den senere tid. Samtidigt synes 

bestyrelsen ikke, at der  

generelt er en tilfredsstillende opbakning til de forskelligartede arrangementer. 

Bestyrelsen har et stort ønske om at Chess House skal overleve, men det kræver en 

helt anden opbakning  

end den findes i dag. Derfor er det vigtigt at alle, som ønsker Chess House skal 

overleve møder op denne  

dag, og deltager i en redningsplan for Chess House.  
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Kommende indbydelser/arrangementer 

 

 

  

Onsdags-EMT 
november/december 2013 

 

 
Chess House indbyder til 5 runders onsdags 
EMT i november og december. 

 

  
   

 

5 runder, fortrinsvis 6-mandsgrupper. 

Onsdage d. 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 og 18/12.  

Alle dage kl. 18:30. 

Det er ikke tilladt at komme mere end én time for sent. 

 

  
   

 

Betænkningstid: 1 time og 45 min. til 40 træk + ½ 
time til resten. 

NB: Juniorer under 16 år med 
under 1500 i rating kan - hvis 
de ønsker det - få lov til at 
afvikle kampene med 
betænkningstiden 75 min. til 40 
træk + 15 min. til resten. 
Denne betænkningstid gælder 
begge spillere. 
Hvis det ønskes, skal det 
oplyses ved tilmelding. Skriv 
"tid" efter dit navn på 
tilmeldingsskemaet. 

 

  
   

 

Indskud: 200 kr. (50 kr. RABAT til 
medlemmer!)  

  
   

 

Præmier: Al indskud (minus EMT-afgift) går 
til præmier. Turneringen ELO-
rates.  
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Tilmelding: senest fredag d. 15. november 
Tilmelding til  
Tom Petri, tlf. 61 33 71 28  
eller - helst - online her. 

 

  
   

 

Spillested: 

  

Chess House, Katrinebjergvej 
111A, 8200 Århus N.  

 
  

 

Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House 
  

   
 

 

 

Julefrokost i Chess House lørdag d. 30/11 

 

  

 

  

 

 
Igen i år giver Chess House mulighed 
for at mødes over en sild, snaps og 
hvad der ellers hører til en rigtig 
julefrokost. 
 
Prisen for hyggeligt samvær den 30. 
november beløber sig til kr. 150,- Med 
i prisen er også én øl og én snaps 

Vel mødt til en hyggelig aften. 

Tilmeld dig online her 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Vi ses i Chess House! 


