
Chess House Generalforsamling 20/3-13 
 
20. marts 2013 dannede Chess House rammer for den årlige generalforsamling. Til behandling på 
generalforsamlingen var fremsat følgende punkter. 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse 
7. Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent 
Der blev foreslået at vælge Poul Erik Nielsen som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
Under sin beretning valgte formanden at fokusere på hvorledes det forgange år var forløbet og hvilke 
ambitioner der er for Chess House. 
Under beretningen blev der nævnt hvorledes en stor del af den nuværende medlemsfremgang skyldes 
juniorarbejdet hvor medlemstallet havde en stigning på 25%. 
Fredagslyn vil blive reduceret til en gang om måneden og dermed ændre Chess Houses image så det ikke 
bare er en 'bar' man kigger forbi. Tilsvarende blev lokalerne nævnt hvoraf disse ikke kan opsiges før februar 
2014. Lokalerne er i god stand til juniorarbejdet men ikke ideelle til holdskak og andet turneringsskak. 
Formanden beretter ligeledes omkring oprydning i Chess House hvor rummet ved siden af baren har fået 
tilført et tv og en sofa og hvordan 1. sal er blevet ryddet op i omkring bøgerne og lignende. Ambitionerne 
omkring fjernsynene er således man under en turnering kan følge med i live-dækning, turneringstavler og 
rundelægninger.  
Tilsvarende blev der i sommer afholdt en WIM/IM turnering som ikke levede op til forventningerne og 
dermed er næste års sommerturnering mere bredde-fokuseret. 
En vigtig del af Chess Houses videre drift kræver også 'ambassadørbegrebet' hvor specielt Poul Erik Nielsen 
for Junior Cyklus, Steen Christensen for Meyer, Gert Medom som fotograf og dermed liv på hjemmesiden 
og Thomas Vestergaard for ost, rødvin og lynskak fremhæves for deres arbejde. For ej at forglemme Martin 
Mathiesen, Gert Medom og Asbjørn Christensen som faste rengøringsassistener. 
Kommentarer til beretningen var tilfredsstillende dog med forslag omkring mail når der var nye turneringer 
og en liste over faste spillere der normalt hurtigt ville melde sig til fremtidige turneringer for at få 
turneringerne til at virke mere indbydende for andre spillere. 
Omkring lokalerne blev benævnt hvorledes Chess House er bundet frem til februar 2014 og fremtidige 
visioner er således fornuftig lejepris og central beliggenhed. 
Angående rengøring ønskes der mail eller online-opdatering hvor man kan meddele hvilken dag i ugen man 
har gjort rent for på den måde at sikre der ikke bliver gjort rent to dage i træk. 
 
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren 
Stigning i salget skyldes primært den øgede interesse og aktivitet i Chess House og eventuelle problemer 
kunne være kommunetilskuddet som et led i junior-arbejdet, hvoraf dette tilskud senere vil diskuteres 
internt i bestyrelsen.  
Budgettet for 2013 sættes for barsalg uændret da øgede priser vurderes til at fylde lige så meget som det 
tab man opnår ved mangel på WIM-turnering.  
Alt i alt forventer Chess House at komme ud af 2013 med et overskud på 11800 kr.  



 
4. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet for medlemsskab af Chess House forbliver uændret. 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelse 
Mads Boe, Torben Kyhl, Benjamin Christensen, Morten Rasmussen alle genvalgt. 
Poul Rewitz erstatter Leif Nørholm i bestyrelsen. 
Anders Nielsen forbliver suppleant og da Poul Rewitz ikke er suppleant mere blev der søgt efter en 2. 
suppleant uden held. 
BP ønsker at fortsætte i bestyrelsen men ikke som kasserer hvoraf denne opgave blev tildelt Morten F. 
Rasmussen efter opbakning fra de tilstedeværende. 
Torben Rosell forbliver revisor mens Poul Erik Nielsen stillede op som revisorsuppleant. 
 
Et stort tak skal lyde til Leif Nørholm for sit arbejde i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består herefter af følgende personer: 
 Formand: Mads Boe (indtil 2015) 
 Kasserer: Morten F. Rasmussen (indtil 2014, valgt for 1 år da BP trådte af i utide) 
 Bestyrelsesmedlem: Bjarne Pedersen (indtil 2014) 
 Bestyrelsesmedlem: Tom Petri (indtil 2014) 
 Bestyrelsesmedlem: Per Oehlerich (indtil 2014) 
 Bestyrelsesmedlem: Torben Kyhl Sørensen (indtil 2015) 
 Bestyrelsesmedlem: Morten Dreisler (indtil 2014) 
 Bestyrelsesmedlem: Benjamin Christensen (indtil 2015) 
 Bestyrelsesmedlem: Poul Rewitz (indtil 2015) 
 
7. Eventuelt 
Forslag om at søge til fonde, sponsorater og lignende, hvor bestyrelsen påpeger mangel på folk og 
opfordrer eventuelle ildsjæle til at melde sig til dette arbejde, et ønske om jobprofiler på hjemmesiden. 
Andre forslag er ændring er betænkningstiden dette skal dog tjekkes med FIDEs officielle regler inden en 
ændring kan lade sig gøre. 
Tilsvarende fredags-EMT med start 12:30, 13:00 eller 13:30 så man bruger dagen og stadig har aftenen fri. 
Forslaget er omkring 5-runder to gange årligt. 
Til slut blev der udråbt et trefoldigt hurra for Chess House! 


