28. marts 2017

Generalforsamling i Chess House 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kasseren.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Poul Erik Nielsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Beretning fra formanden
Formanden berettede om et lettere turbulent år, med udfordringer men samtidig med gode takter
fremadrettet.
Med fokus på nye tiltag, kunne formanden berette om nye sociale arrangementer, hvor hyggen og
fællesspisning og lynskak var i højsæde. Det havde blandt andet afgående formand Thomas Vestergård og
Poul Erik Nielsen stået for, hvor der har været skabt aktivitet i Chess House. Aktiviteter der også vil finde
sted fremadrettet.
Andre positive aspekter er juniorarbejdet hvor Lars Hansen og Sven Christensen har været de primære
kræfter til at sikre det succesfulde JuniorMasterClass (JMC), hvor Jørgen Overgaards firma, blandt andet har
stået for at sponsorere en vandrepokal til JMC.
De frivillige kræfter er dem som bærer Chess House. Derfor takkede formanden også rengøringsteamet,
barvagtteamet, hjælpere ved afholdelse af IM-turneringen, JMC og andre frivillige der har givet en hånd
med til at sikre aktivitet i Chess House.
For ikke at forglemme de negative aspekter i 2016, satte formanden det primære fokus på økonomien.
Et reduceret barsalg, en øget husleje, Per Hansen der er fraflyttet, hvor hans undervisning og den
økonomiske gevinst heraf gik til Chess House og frafaldet af anonyme sponsorer. En cocktail der i sidste
ende placerede 2016 med et rødt tal på omkring 17000.
Formanden så dog ikke Chess House som lukningstruet og rettede et fokus mod kommende aktiviteter og
planer i Chess House.
• Påskefrokost i forbindelse med 1. runde af DM 8. april
• Støttefest som finder sted 9. juni
• Sommerskak igen i år løbende fra 25. juni til 1. juli
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• Eventuel forsøgbasis af en mixed turnering med koordineret og hurtig/lyn over en weekend (Festugen?)
Kommentarer til beretningen:
Kommentarerne til beretningen deles op i to dele: Økonomi og aktivitet samt Chess Houses værdier og
idéer hertil.
Økonomien
Der var kommentarer og spørgsmål til barsalget for starten af 2017, kontra starten af 2016, hvor kassereren
kunne konstatere et mindresalg på 1500 kr. over de to første måneder. Til gengæld var marts ikke
ajourført, men lå mere stabilt.
Et hul på 17.000 kr. er ikke lige til at lukke og mulighederne for forhandling om en huslejenedsættelse. Den
kommende bestyrelse blev opfordret til at søge mulighederne, og der var bred opbakning til at det var en af
vejene at gå.
Et fåtal af besøgende til IM-turneringen, hvilket afføder effekten af at folk bruger tiden på nettet for at
følge turneringen, i stedet for at komme ned i Chess House og følge med. Eventuelt en af grundene til et
reduceret barsalg i forhold til sidste år.
Angående skakkens hus er status at der ikke blev formidlet midler fra de søgte fonde, hvorfor Chess House
fortsat vil forblive i nuværende lokaler.
Værdier og idéer hertil
Chess House er af flere blevet set som et sted der mangler et image for den gode historie. Forslag til
forbedringer ville være en artikel i Skakbladet om Chess House og samtidig få den gode historie ud til sit
netværk. Chess House der i tidernes morgen blev anset som en café hvor man kiggede forbi for at følge
med i EMT’erne handler derfor om at få skabt en ny god historie som folk vil samles om.
Af idéer til ting i Chess House var et øget fokus på at få genoprettet mulighederne for træning for
foreningens basis- og mesterspillere.
Til slut var der også tanker og visioner fra Sven Christensens side. Han blev senere valgt som formand,
hvorfor hans input først vil belyses i ”Valg til bestyrelse”.

3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kasseren
Barsalget er reduceret, hvilket kan skyldes juniorer ikke smider så mange penge i kassen som voksne.
Et øget medlemstal, men en reduceret indtægt på kontingentfronten, hvilket afføder en effekt af et
succesrigt juniorarbejde, mens det at få de voksne indmeldt i Chess House halter bagefter.
Kartotekssystemet er nedlagt og erstattet af Betalingsservice, så folk automatisk kan forny medlemsskab af
CH uden at glemme det fremadrettet.
Huslejen er blevet øget, grundet noget fælles vedligeholdelse.
Et fåtal af gavekort er blevet udstedt, hvilket eventuelt afspejles i et reduceret barsalg.
Sponsorer og Per Hansen som træner har trukket sig, hvilket afføder en manglende ”indtægt” på 14.500 kr.
Budgettet for 2016 blev omtalt som værende optimistisk, hvor et budget for 2017 er mere konservativt
fremlagt. Der ses fokus på et øget salg og lidt flere medlemmer, men budgettet fremviser stadig et
forventet underskud på 10.000 kr. ved udgangen af 2017.
Kommentarerne til regnskabet og budgettet var om de aflagte frivillige timer i forbindelse med IMturneringen og ÅM er det værd baseret på hvor stort et barsalg det genererer.
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4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godtaget uden indvendinger.

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
Formandsposten, to bestyrelsesmedlemmer for to år og en suppleant til bestyrelsen for to år skulle findes
på Generalforsamlingen.
Den nye formandskandidat Sven Christensen blev valgt uden et kampvalg. Da Sven allerede var medlem af
bestyrelsen, skulle der også findes et valg til denne plads for et enkelt år.
Claus Vangsgaard genopstillede til sin post, mens Thomas Vestergård tog den sidste to-årige plads og
Morten Rasmussen den et-årige plads i bestyrelsen.
Den nyvalgte bestyrelsessuppleant for to år blev Bjarne Jensen.
Den nyetablerede bestyrelse for Chess House bliver altså:

Formand: Sven Christensen (Frem til 2019)
Kasserer: Lars Noe (Frem til 2018)
Bestyrelsesmedlemmer:
Thomas H. Vestergård (Frem til 2019)
Claus Vangsgaard (Frem til 2019)
Per Oehlerich (Frem til 2018)
Morten Rasmussen (Frem til 2018)
Lars Hansen (Frem til 2018)
Suppleanter:
Bjarne Jensen (Frem til 2019)
Benno Markussen (Frem til 2018)

Sven Christensen der blev valgt til formand havde også en salgstale og visioner der blev nævnt i
formandens beretning, men bliver skrevet her.
”Chess House er ikke et sted, men en idé. Problematikkerne er der, men må ikke komme ind og overskygge
løsningerne, så vi undgår holdningen med at det kunne være fedt, men...
Vores fokus skal rettes fra økonomien og underskuddet til fremtiden. Eksempler på ting der gavner
fremtiden og er tegn på succes er Junior Master Class, som i Præstø er blevet taget til sig med navnet Junior
Class. Det skaber relationer til Chess House og viser succes.
Vi har ressourcerne og de hjælpende hænder, men vi skal lære at udnytte og bruge dem.
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Der skal også mere fokus på at få de voksne ned i Chess House. Det handler om at nævne hvad Chess House
er og få fortalt historier så også de personer som ikke rigtig kender Chess House også får en fornemmelse af
hvad det er. ”

7. Valg af revisorer
Revisorerne forbliver Niels Danstrup og Torben Rosell.
Poul Erik Nielsen genopstiller som suppleant

8. Eventuelt
Fokus på opdatering af hjemmesiden, eventuelt med et nyt layout. Morten Rasmussen vil eventuelt
fokusere på at gøre dette til en af sine kerneområder i sin bestyrelsesperiode.
Rengøringsteamet ønsker gerne ekstra kræfter og opfordrer folk, der har tid og lyst til at sikre et pænt og
rent Chess House, at tage fat i bestyrelsen eller Torben Kyhl.
Der vil i bestyrelsen fokuseres mere på at der udkommer et nyhedsbrev hver måned.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra.

Referent:
Benjamin Christensen

Dirigent:
Poul Erik Nielsen

____________________________________
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