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Valg af dirigent

Tom Petri blev valgt til dirigent og kunne konstatere generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretning fra formanden / fungerende formand

I beretningen fra den fungerende formand (Dennis Hemdorff) blev der nævnt forskellige arrangementer i
forbindelse med Chess House. Der var stort fokus på afholdelsen af turneringer, hvor det kunne konstateres
at ÅM 2016 var en succes i forhold til sidste år. GM-turneringen kastede en IM-norm af sig til en af Chess
House medlemmerne i form af Martin Matthiesen. Foruden disse arrangementer blev også sociale
arrangementer i form af ost, rødvin og lynskak og julefrokosten afholdt til succes.
Arrangering af juniorturneringer har også været en succes, hvor Mads Boe var drivkraften frem til årsskiftet,
hvor der skal findes en afløser.
Til forberedelse af der kan afholdes arrangementer i Chess House, kræver det opbakning fra frivillige, hvor
barvagter, rengøringsteam, turneringsleder og opsætning af liveskak er blandt de opgaver. Til trods for det
går godt i Chess House opfordres der stadig til nye frivillige kræfter, så de allerede etablerede kan aflastes,
hvor det blev nævnt at man skal overveje hvad man kan gøre for Chess House og ikke hvad Chess House
kan gøre for en, så alle deler et ansvar.
Den tidlige afgang af formanden har ikke været som en konsekvens af manglende samarbejde eller
problemer i bestyrelsen, men mere fordi batterierne til udførelsen af frivilligt arbejde er flade. Den nye
bestyrelse vil således træde ind i ansvaret for Chess House, hvor det allerede kører og der er udarbejdet
nogle planer, der blot skal søsættes.
Økonomien for 2015 gav et plus på bundlinjen, hvilket kassereren vil fortælle om senere, hvor der
forventes et balanceret regnskab. Der skal også lyde en tak til medlemmerne, der møder op i Chess House
og sørger for der er liv i huset, samt med opfordring til at alle får betalt deres kontingent.
Der var kun betalt kontingent for 2016 fra 45 personer ved generalforsamlingen.
Har man idéer eller forslag til forbedringer opfordres man til at skrive det ned og smide det i postkassen
ved tv’et eller henvende sig til bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse har en strategi for Chess House fremadrettet, hvor enkelte punkter der er
diskuteret og drøftet er:
• Et mål er at udbrede kendskabet til skak
• Flere sociale arrangementer
• Største skakforening i Danmark
• Nye lokaler (Skakkens Hus)
• Faste sponsorer
Af kommentarer til beretningen, kan det nævnes at der mangler 2 medlemmer i rengøringsteamet.
Skakkens hus og ansøgningen hertil har fået nogle afslag, og som status er nu skal der evalueres på hvorfor
der er afslag og hvad der kan forbedres på disse.
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Status for fredagslyn er at der ikke kommer særlig mange. Der er snak om at afholde andre arrangementer
eller lukke nogle fredage. Processen er ikke endelig og den nye bestyrelse vil arbejde videre med det. – En
anden ugedag, aflyse, nytænkning eller andet?
Af bemærkninger nævnte formandskandidaten Thomas Vestergaard nogle af sine visioner for Chess House
fremadrettet.
Han ønsker blandt andet livekampe fra to holdkampe på samme tid. TV’et i baren skal omstilles til at kunne
vise livepartier, så folk kan mødes og snakke om dem i baren.
Skak i dagtimerne, hvor brugerne står for arrangeringen og andre nyskabende idéer til større aktivitet og
mere fokus i Chess House.
Andre forslag og idéer var at lave en rustbanker-turnering, hvor der afholdes en uratet turnering, så passive
medlemmer, der er ”bange” for at miste sin rating, kan få spillet noget skak uden at stille deres rating på
spil.
Philip DD Møller hjælper gerne med at søge sponsorerer eller andre metoder til at skaffe penge, så der
eventuelt kan afholdes nogle turneringer med alternative navne: Opel Open som f.eks.

Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren

Kasseren gennemgik regnskabet og kunne konstatere nogle poster gav et mindre udbytte end der var
budgetteret for 2015, hvilket primært skyldes for få indtægter i barsalg og kontingenter. Tilsvarende gav
nogle poster også et positivt afkom i forhold til budgettet.
De væsentligste poster var ændring af lokaleleje på en stigning fra 300 til 450 kr. pr. dag, dog stadig
uændret for klubberne der har en lejekontrakt i forhold til dette.
Af mindre gode ting nævnte kassereren OK-aftalen som var en fiasko, der havde givet et afkast på noget
lignende ingenting.
En anonym sponsor havde givet et sponsorat på 20.000 kr. der regnskabsmæssigt blev ført for 2014 og
2015. Dette betyder der mangler 10.000 i 2016 fra denne front, dog har en anden sponsor af GMturneringen givet 10.000 kr., som er budgetteret for.
2015 endte med et overskud på 1.100 kr. og i budgettet for 2016 forventes regnskabet at gå i 0 (+70).
Af spørgsmål til regnskabet blev der spurgt om indførelsen af felter på gavekortene så de lettere kunne
nedskrives og hvilke udgifter der var i forbindelse med reparation af toilettet og for radiatorerne, da der var
for koldt i spillelokalerne).
Der er sket nogle udsving i forhold til priserne og hvorfor dette er sket, skyldes en ny prispolitik så der er et
større udvalg og derved forhåbentlig større omsætning.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
400 for seniorer
150 for studerende
100 for juniorer
Der var ingen forslag til ændringer og kontingentet forbliver uændret.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Valg til bestyrelse

Formand 1 år
Kasserer 2 år
Thomas Vestergaard stillede op til formand og blev valgt hertil.
Morten Rasmussen modtager ikke genvalg og valget til ny kasserer.
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Morten Rasmussen står til rådighed med hjælp og vejledning til en ny kasserer.
Lars Noe trådte til som kasserer og blev valgt hertil, men påpegede samtidig han ikke ville have andre
administrative opgaver.
Sven og Per O blev kandideret til bestyrelsesmedlemmer og der blev valgt 2 medlemmer, i stedet for de 3
påkrævede.
Der blev ikke valgt nogen suppleant
Niels Danstrup og Torben Rosell blev genvalgt som revisorer.
Poul Erik Nielsen blev valgt som revisorsuppleant
Der vil komme en opdatering på hvem der er i bestyrelsen og til hvornår i et efterfølgende referat.

Eventuelt

Asbjørn efterlyser en form for nybegynderskak hvor uerfarne spillere kan lære reglerne eller snakke om
deres partier, så det for dem også omhandler det sociale.
Der er skak på rampen ved Dokk1, hvor Lars Hansen blandt andet er medarrangør.
Manglende tilbud til ikke-spillende seniorer, hvor der kun er tilbud til juniorer i form af skoleskak.
En kombination af de tre ovenstående minder meget om hinanden, hvorved en drivkraft og ansvarlig for
denne opgave kan komme i spil.
To nye medlemmer til rengøringsteamet, hvor arbejdsbyrden består af 2 timer hver 6. uge. Ellers må
rengøringen trappes ned til en gang hver 2. uge i Chess House.
Der er tale om nogle formuleringer i indbydelserne der kan være misvisende, hvor kassereren meddelte at
det øgede indskud inkluderer et dagkort som giver medlemskab for turneringen og derfor formuleringen
omkring deltagelse kræver medlemskab.
Der var tale om strid med vedtægterne, når der kræves 200 kr. i kontingent fra 10. måned.
Eftersom der ikke blev valgt et sidste bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant, har dirigenten
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 13. april 18:00 og den ordinære generalforsamling i Chess
House blev derfor suspenderet.

Dirigent Tom Petri genoptog generalforsamlingen onsdag den 13. april. Lars Hansen fra SK1968 blev valgt til
den sidste plads i bestyrelsen. Bjarne Jensen og Benno Markussen, begge fra Viby Skakklub, blev valgt som
henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
Den etablerede bestyrelse består af:
Formand Thomas H. Vestergård (Frem til 2017)
Kasserer Lars Noe (Frem til 2018)
Bestyrelsesmedlemmer:
Benny Lauridsen (Frem til 2017)
Claus Vangsgaard (Frem til 2017)
Per Oehlerich (Frem til 2018)
Sven Christensen (Frem til 2018)
Lars Hansen (Frem til 2018)
Suppleanter
Benno Markussen (Frem til 2018)
Bjarne Jensen (Frem til 2017)
Referent: __________________________________
Benjamin Christensen

Dirigent: ________________________________
Tom Petri
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