
Chess House Generalforsamling                          19/3-14 

 

19. marts 2014 dannede Chess House rammer for den årlige generalforsamling. Til behandling på 

generalforsamlingen var fremsat følgende punkter. 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formanden 

3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

Dirigent 

Der blev foreslået at vælge Thomas Vestergaard som dirigent. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

Formandens beretning 

Formanden beretter om et hårdt år for Chess House, hvor der trods medgang også har været modgang som 

skal arbejdes med. Formanden valgte at dele sin beretning op i to dele; en positiv og en negativ.  

Medlemstallet for 2013 var 150 mod 190 fra sæsonen før, en af grundene til denne negative udvikling var 

at juniorer der kun deltog i Chess House aktiviteter en enkelt gang på et helt år ikke blev indmeldt. 

 

Flere af turneringerne var velbesøgte, men der var primært tale om klassikerne som Sommerskak, 

Festugeturneringen, AAM, Søren Bennedsen mindeturnering, mens onsdagsturneringer til tider viste 

optimisme med 28 deltagere måtte onsdagsturneringer også aflyses. Alt i alt en ny rekord i EMT starter 

hvilket er tilfredsstillende 

 

Der skulle også lyde en tak til folk udenfor bestyrelsen som har medvirket til hjælpen.  

Morten Dreisler og Poul Erik Nielsen for juniorskakken og juniorcyklus hvor 40-50 deltagere og liv i huset 

har været en almindelighed. 

Thomas Vestergaard for at arrangere de sociale events som f.eks. ost/rødvin (tapas) og lynskak med pænt 

deltagerantal. 

Deltagerne ved støttefesten og Poul Rewitz for at have lavet maden. 

Rasmus Skytte og Aage Olsen for GM-turneringen og et godt arrangement. 

Leif Nørholm for at hjælpe med opdatering af hjemmesiden 

Rengøringsteamet som sørger for det ser pænt ud i Chess House. 

 

De negative ting som var værd at påpege og som værende kritiske blev også gennemgået af formanden. 

Barsalget er markant nedadgående, hvor der sælges mindre end tidligere og en vigtig indtægtskilde. Der 

har desværre også indsneget sig en kultur med at det er OK at medbringe mad/drikkevarer til Chess House, 

hvilket er uheldigt. 

 

Bestyrelsen har tidligere måtte handle på de økonomiske tal. Lokalerne er opsagt med fraflytning ved 

udgangen af maj måned, da likviditetsproblemer gjorde det var svært at betale huslejen.  

Dårlig økonomi giver også dårlig stemning i bestyrelsen, da det kommer til at omhandle overlevelse og ikke 

skakaktiviteter. Morten Dreisler valgte i løbet af året at udtræde fra bestyrelsen af personlige årsager, men 

er fortsat med omkring junioraktiviteterne. 

Det er derfor en 'træt' bestyrelse ved årets generalforsamling, fordi det hårde år har bragt store 

udfordringer omkring økonomi og nye lokaler. 



Stærke arbejdskrafter i form af Per Oehlerich og Tom Petri er trådt ud af bestyrelsen. 

Formanden efterlyste nye emner på banen til bestyrelsen og håbede på en god dialog omkring fremtiden. 

 

 

 

Revideret rengskab 

Fald i barsalget og nogle øgede udgifter på administrationsdelen, samt vedligeholdelsen og udgifter til 

flytning har betydet et svært økonomisk år som blev til et underskud for foreningen, trods november 

måned slog alle rekorder med barsalg var det ikke nok til at få tallene til at gå i 0. 

Budgettet for 2014 sættes for barsalg uændret, mens  der er indtægtsført gaver for 20000 kr. hvor 

kassereren antager et tal for 2014 der cirka går i balance. 

 

Kontingentfastsættelse 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, mens der ved forslag fra de fremmødte lød på 

kontingentforøgelse. Det ene forslag var at sætte juniorkontingentet fra 75 kr. til 100 kr. mens det andet 

forslag var at øge juniorkontingentet fra 75 kr. til 100 kr. samtidig med man øger seniorkontingentet fra 400 

kr. til 440 kr. 

Forslaget om ændring af begge kontingenter blev afvist, mens ændring af kun juniorkontingentet blev 

vedtaget. 

De nye kontingenter ser nu således ud: Seniorer 400 kr. Studerende 150 kr. og juniorer 100 kr. 

 

Indkomne forslag 

Bestyrelsen forslår at § 7 ændres til følgende: Generalforsamlingen vælger en  

bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren udpeges af generalforsamlingen. Bestyrelsen  

består af følgende: Formand, kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Det indkomne forslag blev vedtaget så bestyrelsen nu består af 7 medlemmer i stedet for 9. 

Bestyrelse 

Mads Boe, Benjamin Christensen, Torben Kyhl var ikke på valg. 

Morten Rasmussen modtog genvalg som kasserer 

Tre medlemmer skulle findes hvor Bjarne Lysgaard-Egeberg og Dennis Hemdorff blev valgt for 2-årig 

periode og det tredje medlem ville kun skulle have et mandat for et år, hvilket blev Klaus Berg. 

 

Anders Nielsen er stadig suppleant hvor Benny Lauridsen blev valgt som 2. suppleant. 

Niels Danstrup og Torben Rosell er stadig revisorer. 

Eventuelt 

Opfordring til folk der gerne vil give en hånd med i Chess House kan kontakte bestyrelsen. 

Arbejdet kan indebære arrangering af sociale arrangementer, barvagter, rengøringsteamet eller måske 

noget helt fjerde. 

 

Til slut blev der udråbt et trefoldigt hurra for Chess House 


