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Ondags EMT i krise? 

Efterårs- og vintermånederne har altid været der hvor vores traditionsrige onsdags 
EMT er bedst besøgt, men til den sidste, der skulle være begynder d. 10/10, fik vi 
kun 3 tilmeldte og den måtte aflyses! Dette kan måske pege på at Chess House 
begynder at have deltagerkrise, specielt da det er midt i den tidligere aktivitets 
højtid. Har du nogle kommentarer dertil hører vi i bestyrelsen meget gerne fra dig. 

Vi prøver nu med en 5 runders der spilles i perioden 24/10 til 21/11, tilmeld dig her. 

 

 

Andre arrangementer 

 

19/10: Husk fredagslyn 

 

26/10: Husk fredagslyn 

 

2/11: Husk fredagslyn 

http://chesshouse.dk/indbydelser.htm#onsdagsemt


3/11: Ost, rødvin og lynskak 

Thomas Vestergaard er igen arrangør af en rigtig skak hyggeaften. Se mere her. 

 

10/11: Meyerturnering 

Chess House indbyder til meyerturnering lørdag d. 10. nov. 2012. Ikke alt i livet er 
skak ...  nej, der findes også TERNINGSPIL! Og det vil i denne sammenhæng sige 
MEYER.. Se mere her. 

----- 

Mere om arrangementerne og tilmelding på hjemmesiden: 

www.chesshouse.dk  

 

  

Siden sidst 

 
Morten Rasmussen, Morten Drejsler og Benjamin Christensen er indtrådt i 
bestyrelsen. Førstnævnte fra 2. suppleant værdigheden, og de sidste to som en 
udvidelse af bestyrelsen, fra 7 til 9, hvilket blev besluttet på den ekstraordinær 
generalforsamling d. 5/10. 9 personer er mange i en bestyrelse, men når interessen 
er der skal det prøves. Morten R. skal hjælpe Leif med IT’en mens Morten D. og 
Benjamin skal arbejde med en opprioritering af børne- og juniorskak.  

De to nye suppleanter blev Anders Nielsen og Poul Rewitz. 

----- 

Der har den seneste måned været et par ærgerlige personsager, hvilket har betydet 
at bestyrelsen har set sig nødsaget til at uddele en karantæne og to advarsler, samt 
ophænge nogle husregler i Chess House. Dette burde ikke være nødvendigt i en 
forening som Chess House og ærgrer bestyrelsen meget.  

----- 

Regnskabet er gjort op pr. medio september, og det tegner til et underskud for 2012 
på ca. 10.000. Der er ingen tvivl om at dette bør have meget fokus i fremtiden, 
Chess House kan ikke overleve på sigt med et årligt underskud. Modsat er der sket 
flere positive tiltag i foreningen i 2012, i form af primært junior arrangementer og 
undervisning, men resultatet heraf viser sig måske først senere hvor brugergruppen 
af Chess House forhåbentlig er gjort større. 

----- 

http://chesshouse.dk/indbydelser.htm#ostelyn
http://chesshouse.dk/indbydelser.htm#meyer
http://www.chesshouse.dk/


Der er afholdt bestyrelsesmøde i Chess House d. 18/9, og næste møde er fastsat til 
fredag d. 26/10, hvor du måske vil kunne møde os til fredagslyn!? 

 

Kommende indbydelser/arrangementer 

 

      



 



 



 

 

 

 

Vi ses i Chess House! 


