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Referat af medlemsmødet i klubbens lokaler, onsdag d. 06. september 2017 kl. 18.30. 

Mødet var indkaldt af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden og Facebook samt ved 

udsendelse af et nyhedsbrev på mail til klubbens medlemmer. 

Der var fremmødt 15 medlemmer: 

Jan Bauner, Ole Block, Mogens Bengtsson, Henning B. Sørensen, Henning Mikkelsen, Bjarne Eiholt, Søren 

Krogh, Søren Skovsø Nielsen, Jens Hartung, Peter Stuhr, Daniel Kokholm, Cornelius Rubin, Tobias Jakobsen, 

Eric Brøndum, Lars Poulsen                                 

Mødets formål var en fælles drøftelse mellem klubbens medlemmer og bestyrelsen om klubbens fremtid 

og organisering set i lyset af det dalende medlemstal og den heraf følgende pressede økonomi. Til mødet 

forelå en dagsorden samt en powerpoint præsentation, der blev vist på storskærmen, udarbejdet af 

klubbens næstformand, Peter Stuhr. 

1. Valg af dirigent: 

Peter Stuhr blev valgt som dirigent. 

 

2. Valg af referent: 

Lars Poulsen blev valgt som referent. 

 

3. Gennemgang af Peter Stuhr: 

PowerPoint præsentation: 

De første slides var en gennemgang af klubbens øjeblikkelige situation. Den negative 

medlemsudvikling skal vendes. Fortsætter klubben i det nuværende spor, vil den miste det aktuelle 

høje aktivitetsniveau (som langt hen ad vejen er baseret på enkeltmedlemmers indsats), og vil 

formentlig være lukningstruet indenfor en periode af måske max. 2 - 3 år. Herefter vil kun en 

sammenlægning med en anden klub (f. eks. Valby Skakklub), samarbejde med en ny stabil lejer eller 

overflytning til billige kommunale lokaler (f. eks. Valby Medborgerhus) være de eneste udveje, hvis 

klubben skal videreføres. Øget aktivitet og indtjening i det nuværende regi blev dog også nævnt 

som en alternativ mulighed for overlevelse.  

Klubbens lokaler er nedslidte og bl.a. køkkenet skal udskiftes, hvis vi skal være attraktive for nye 

medlemmer. 

 

4. Idéoplæg: 

Ideen er, at der nedsættes en søsterforening med råderet over alt salg i baren. Alle brugere af 

lokalerne skal bidrage til foreningens økonomi gennem medlemskab. Medlemmer af K41 har 

automatisk medlemskab af foreningen. Der nedsættes en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 2 

vælges på K41´s generalforsamling og 3 vælges på den nye forenings generalforsamling. K41 

afholder alle fysiske udgifter i klubben (bl.a. lokalerenoveringen), mens foreningen afholder alle 

driftudgifter og beholder alle aktivitetsbaserede indtægter. Et af de langsigtede formål vil være, at 

kunne sætte senior-kontingentet ned til f. eks. 275 kr. i kvartalet. 
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Stikord fra den eftefølgende debat: Nedsætte et udvalg – vende udviklingen – fokus på juniorer – 

regler for søsterforening – medlemskab af foreningen – formålet er at differentiere – en klub i 

klubben – Samarbejde med Chesshouse i Århus – sponsorer – lokalefondens involvering.  

En realistisk alternativ overlevelsesplan i de nuværende rammer kan kun gennemføres ved et 

stærkt øget aktivitetsniveau fra de nuværende medlemmers side. Peter illustrerede på tavlen, 

hvordan et budget (efter hans beregning) kunne se ud, hvis klubbens medlemmer engagerede sig 

endnu mere i klubbens daglige drift: Medlemsdrevne dags-EMT, senior-KM, fester og foredrag ville 

have potentiale til at øge klubbens indtjening med ca. 16.000 kr. om året. Desuden vil en øget 

klubaktivitet kunne fordoble kaffekassens overskud med ca. samme beløb. Dette ville bl. a. sætte 

os i stand til at finansiere diverse junioraktiviteter og herigennem fastholde juniorene i klubben 

(hvilket i sig selv vil kunne udløse et kommunalt tilskud). 

 

5. Debat: 

Der udspandt sig en debat om fondens sikring / brug under de opstillede muligheder. Der blev bl.a. 

foreslået en 2 års forsøgsperiode med økonomisk opbakning fra klubben. Der var delte holdninger 

til det foreslåede – for og imod og ikke forstået. 

 

6. Samlet henstilling til bestyrelsen: 

Mødets deltagere besluttede at henstille til bestyrelsen at arbejde videre med de foreslåede 

tanker. Der blev nedsat et udvalg på tværs af bestyrelsen og klubbens medlemmer bestående af 

Tobias Jakobsen, Daniel kokholm, Jan Bauner og Peter Stuhr. Udvalgets arbejde og videreudviklede 

ideer skal forelægges bestyrelsen, der påtager sig at fremlægge en beslutningsplan til 

næstkommende generalforsamling (marts / april 2018). Bestyrelsen har ikke på forhånd lagt sig fast 

på en udviklingsplan, men alle er enige om, at der skal ændringer til, hvis K41 skal reddes. 

Sideløbende med udvalgets arbejde vil bestyrelsen gå videre med de allerede aftalte turneringer og 

medlemsarrangementer (bl.a. juniorundervisning). 

 

7. Eventuelt: 

Bestyrelsen opfordrede interesserede medlemmer at tilmelde sig et kommende dommerkursus 

(klubben betaler). Der var mange tilkendegivelser af, at køkkenet trænger til en kraftig fornyelse – 

især nødvendigt, hvis vi vil tiltrække nye medlemmer. Kunne nogen være villige til at gennemføre 

et hygiejnekursus? Der var herudover 4 medlemmer, der tilkendegav, at de gerne ville stå for et 

tilbud til ÆldreSagens medlemmer om at komme i klubben (disse medlemmer må meget gerne 

henvende sig til Peter Stuhr). 

 

Peter fik ordet for en afsluttende kommentar: ”Essensen i det fremlagte oplæg er, at der er 2 

måder at vende udviklingen på: Som et internt projekt i klubben, hvilket er den langsomme og lidt 

mere besværlige løsning, eller som PowerPoint præsentationens forslag med en ny forening, der i 

princippet kunne laves udenom klubben (og uden indflydelse fra klubben), men i mit oplæg har 

klubben dog stor indflydelse på den nye forening. Med til dette hører også at ingen af 

mulighederne kan lade sig gøre uden at mere eller mindre alle medlemmer bidrager til klubbens 

aktivitet. Pointen er, at med en ny forening kan eksterne hænder komme i betragtning, mens det 

som et internt projekt KUN er klubbens hænder, der skal løfte aktivitetniveauet”. 
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Skulle nogen ønske at se Peters powerpoint-oplæg, kan det bestilles ved henvendelse til Peter 

Stuhr. 

 

Der kan desuden henvises til Chesshouse i Aarhus´ hjemmeside: http://www.chesshouse.dk/   

 

24.09.17 / Lars 

http://www.chesshouse.dk/

