
 
Åbningstider: 

Onsdage kl. 18.00 - 23.30 
Fredage kl. 18.00 - 23.30 
I øvrigt: Se hjemmesiden! 

Telefon:  86 19 76 47 
Hjemmeside:  www.chesshouse.dk	  

	  
Nyt fra Chess House: 
 
På bestyrelsesmødet den 8. juni blev der sat ansigter på de forskellige poster i foreningen. 
Konstitueringen ser sådan ud: 
Formand: Michael Jensen. Næstformand Bjarne Lysgaard- Egeberg. Kassemester: Morten Rasmussen. 
Baransvarlig: Dennis Hemdorff – med støtte fra Bjarne Lysgaard-Egeberg. 
Webmaster: Asbjørn Christensen – med støtte fra Morten Rasmussen 
Nyhedsformidling: Benny Lauridsen 
 
Den nye formand har skrevet et stykke om sig selv, så du kan finde ud af lidt om ’giraffen’: 
Ganske vist er jeg medlem af Rokaden i Randers men har været en flittig gæst i Chess House som jeg synes 
er alle tiders initiativ. Og som boende i Hadsten er det hip som hap om jeg kører til Århus eller Randers. Så 
da jeg blev kontaktet og spurgt om det var noget for mig at træde til som formand i Chess House, var 
overvejelserne ikke så forfærdelig lange.  
Til jer, som måske ikke kender mig så godt kan jeg sige, at jeg er 54 år, uddannet filosof fra Århus 
Universitet og til daglig er jeg selvstændig rådgiver inden for udvikling og implementering af strategi. Jeg er 
også professionelt bestyrelsesmedlem, og føler mig derfor godt klædt på til opgaven.  
Jeg skal lige bruge lidt tid på at lære skakmiljøet i Århus at kende men ser det i øvrigt primært som min 
opgave at være med til at sikre at Chess House også fremover vil være en betydende faktor i skaklivet i 
Århus. 
 
Hjælp søges 
Chess House søger hjælp til barvagter og rengøring – både som en del af det faste hold, der står for ’det 
daglige’ -  men også som en del af en reservepulje, vi kan trække på ved sygdom og til større arrangementer. 
Så har du et par timer eller tre i overskud en gang imellem, så kontakt én fra bestyrelsen! 
 
Én krone sparet… 
…er en krone tjent! Derfor leder vi med lys og lygte efter én, der vil stille et tomt – og sikkert! – lokale på 
omkring 10 kvadratmeter til rådighed kvit og frit, så Chess House kan købe stort ind, når der er tilbud, og 
så opbevare indkøbene på fjernlageret. Kontakt formanden på tlf. 40 84 07 92 eller mj@colea.dk, hvis du 
kan og vil sponsorere et lokale til Chess House. 
 
Nuværende og kommende arrangementer 
I øjeblikket afvikler vi en onsdags-turnering med hele 24 deltagere – den sidste, inden vi starter 
onsdagsturneringerne op  Men vi har andre spændende arrangementer hen over sommeren. Vores 
traditionelle Sommer Open i uge 28, en sommerfest den 7. august – og vi planlægger et par aftener med 
hurtigskak i den sidste halvdel af juli. Se mere på vores hjemmeside. 
 


