
Chess House
Generalforsamling 29. marts 2012

1. Valg af dirigent

Thomas Vestergaard blev valgt uden modkandidater. Han konstaterede, at generalforsam-
lingen var rettidigt indkaldt. Leif Nørholm blev udpeget som referent. Der var 18 fremmødte.

2. Beretning fra formanden

Niels Bøye startede med at konstatere, at hans valg som formand for 10 mdr. siden var en 
nødløsning, og at han derfor nu forlod posten. Af denne grund skal den nye formand kun vælges for 
ét år.

Formanden gennemgik derefter årets aktiviteter, som i antal havde været nogenlunde som i 
2010, men ofte med færre deltagere, hvad der desværre havde påvirket barsalget negativt. Af positi-
ve aktiviteter fremhævede han specielt CH Open medio juli og DM i hurtigskak for kvinder ult. 
november samt Thomas' initiativer ”ost og rødvin” samt ”skak i dagtimerne”. På den negative side 
nævnte Niels den dårlige tilslutning til julefrokosten: kun 13 deltagere!

Niels fortsatte beretningen med at sætte fokus på den manglende respons fra udlejer i for-
hold til vores vandskadede rum.

Afslutningsvis takkede han de afgående bestyrelsesmedlemmer Lars Noe, Gert M. Madsen 
og Martin Matthiesen for deres gode indsats.

Debat: 
Thomas understregede, at den nye bestyrelse i videst muligt omfang skulle forsøge at skaffe 

arbejdskraft uden for bestyrelsen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren

Lars Noe gennemgik regnskabet, som for 2011 udviste et underskud på 741 kr. Han under-
stregede dog det meget væsentlige forhold, at der ekstraordinært var indtægtsført en post på 17.925 
kr., således at det reelle driftsunderskud var på 18.666 kr. 

Især barsalget har været skyld i det dårlige resultat: Det er faldet fra 87.882 kr. i 2010 til 
68.261 kr. i 2011.

Hvad angår balancen kan det specielt bemærkes, at indestående på kassekreditten fra 2010 
til 2011 er faldet fra 72.668 kr. til 42.572 kr.

Budgettet for 2012 udviser et driftsunderskud på 24.760 kr.

Debat:
Morten Rasmussen spurgte ind til evt. svind i varebeholdningen, hvortil Lars svarede, at det  

havde han intet belæg for at tro skulle have været forekommet.
Lars oplyste, at der er helt styr på situationen omkring indløste/uindløste gavekort.
Åge Olsen efterlyste konsekvens omkring, hvorvidt barvagten serverer en eller anden form 

for mad. Omsætningen ville efter hans mening kunne øges, hvis spillerne på forhånd vidste, at de 
kunne få noget til ganen.

Åge opfordrede den nye bestyrelse til at vise en stærkere holdning i forhold til udlejer om-



kring de vandskadede lokaler. Evt. med deponering af en del af huslejen som konsekvens.
Lars oplyste, at omsætningen i 1. kvt. 2012 svarede nogenlunde til omsætningen i 1. kvt.  

2011.

Regnskab og budget blev herefter enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent

Lars Noe foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne foreslag

Der var ingen foreslag indkommet.

6. Valg til bestyrelse

Formand Niels Bøye ville ikke fortsætte på posten. Som ny formand valgtes Mads Boe for 1 
år. Han var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn om sit kandidatur. Der var ingen mod-
kandidater.

Kasserer Lars Noe ønskede ikke genvalg. Som ny kasserer for 2 år valgtes Bjarne Pedersen. 
Der var ingen modkandidater.

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer:
Martin Matthiesen og Gert M. Madsen var på valg, men havde begge tilkendegivet, at de 

ikke ønskede genvalg. I stedet for disse valgtes Tom Petri og Jens A. Jørgensen, begge for 2 år.
Kristine T. Sørensen var også på valg og modtog genvalg (for 2 år).
Som suppleanter valgtes Per Oehlerich (1. suppl.) for 2 år. og Morten Rasmussen (2. suppl.) 

for 1 år.

7. Valg af revisorer

Som revisor genvalgtes Niels Danstrup (2 år)
Som revisorsuppleant nyvalgtes Thomas Vestergaard (2 år)

8. Eventuelt

Åge Olsen fortalte, at han regner med at udvide den planlagte WIM-turnering med en side-
løbende IM-turnering (tovholder Rasmus Skytte), begge til afvikling 7. juli til 15. juli.

Morten Rasmussen spurgte om muligheden for at få CH's logo placeret på DSU's hjemmesi-
de. Thomas svarede, at en henvendelse herom skulle ske via de officielle DSU-kanaler.

Morten Dreisler introducerede begrebet ”chess house-ambassadører”, folk - gerne uden for 
bestyrelsen - som skulle gøre en ekstra indsats i forhold til at synliggøre CH.

Jonas Udmark efterlyste sponsorer. Flere gjorde her opmærksom på muligheden for at ansø-
ge Tuborgs Grønne Fond om et øremærket beløb til fx et antal live-brætter.

Morten Rasmussen bemærkede, at der er kommet ny software til livebrætterne, som skulle 
gøre det nemmere at afvikle en turnering på nettet.

Åge efterlyste en højere grad af orden i og renligholdelse af lokalerne.
Der var en diskussion omkring mulighederne for at rive skillevægge ned, at flytte baren op 

på 1. sal og af mulighden for at finde helt nyt lokaler. Lars gjorde i den forbindelse opmærksom på, 
at CH er kontraktligt bundet til det nuværende lejemål frem til 1. november 2013. Den nye besty-
relse opfordredes til at arbejde videre med mulighederne.

Bjarne Pedersen opfordrede til en genovervejelse af mulighederne for at holde åbent 
lørdage fra fx kl. 18.30



Poul Erik Nielsen spurgte ind til mulighederne for at komme ind på det nye Godsbanen. Leif  
Nørholm oplyste, at dette allerede har været undersøgt med et negativt resultat.

Poul Erik opfordrede endvidere bestyrelsen til at arbejde på at få iværksat en spørge-
skemaundersøgelse blandt CH's medlemmer omkring ønsket aktivitetsniveau, aktivitetstyper og an-
dre forhold. Han ville gerne selv være behjælpelig hermed.

Åge Olsen oplyste, at der er mulighed for efter ansøgning til 6. HK at få bevilget et beløb på 
500 kr. i forbindelse med afholdelse af fx foredrag.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Leif Nørholm
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