
 

Generalforsamling i Chess House 24/6 2020 
1. Valg af dirigent 

a. Foreslået Mads Boe 

i. Mads Boe blev valgt. 

ii. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  

2. Beretning fra formanden 

Der vil være to dele – en organisatorisk/økonomisk del og en sportslig del. 

Når man den 22. juli gik ind på Chess House hjemmeside chesshouse.dk stod der en lakonisk besked fra 

daværende formand Sven Erik Højstrup Christensen om at foreningen var blevet opløst og at der snart 

ville 

komme besked om at en ny forening var blevet oprettet. Opløsningen skete præcis en uge før den 

indkaldte ekstraordinære generalforsamling skulle finde sted. Denne generalforsamling var ifølge 

hjemmesiden blevet aflyst, da foreningen jo var opløst. 

 

 Ifølge vedtægterne kan foreningen kun opløses ved at to på hinanden efterfølgende 

generalforsamlinger vedtager det. Samtidig med opløsningen var langt det meste af Chess House 

inventar, brikker og ure flyttet til et lokale rundt om hjørnet på Møllevangs Alle. 

 

Da opløsningen af Chess House var åbenlys ulovlig, blev den planlagte ekstraordinære 

generalforsamling 

afviklet som planlagt, og der blev valgt en ny bestyrelse. Da bestyrelsen igen fik kontrol over 

foreningens 

bankkonto, viste det sig, at Sven Erik Højstrup Christensen alene i 2019 havde overført omkring 150.000 

kr. 

fra foreningen til sin egen konto. Derudover havde han forsøgt at lukke klubbens Facebookside, han 

havde 

meddelt Erhvervsstyrelsen, at foreningen var opløst og havde ændret foreningens navn, han havde 

overført 

hjemmesidens ejerskab til sig selv og forsøgt at lukke klubbens bankkonto. 

 

Derudover blev Chess House stillet overfor et krav om tilbagebetaling af 112.000 kr. som 

kommunen havde ydet som et tilskud til et skakserverprojekt ned navnet JMC Platformen. Kommunen 



 

havde bedt såvel den nuværende bestyrelse i Chess House som Sven Erik Højstrup Christensen om at 

fremkomme med dokumentation for, at projektet i det hele taget havde eksisteret og var blevet 

gennemført. Den nuværende bestyrelser har ikke nogen dokumentation for at projektet er blevet 

gennemført, da Sven Erik Højstrup Christensen og tidligere kasserer Christian Lillbäck, ikke har ville 

udlevere foreningens regnskabsbilag, hverken for år 2018 og 2019. Kommune har heller ikke fra Sven 

Erik Højstrup Christensens side fået dokumentation for at projektet er gennemført, hvorfor kravet om 

tilbagebetaling rettes mod Chess House.  

 

Aarhus Kommune har meldt sagen om JMC Platformen til politiet, da de mistænker at hele projektet er 

et luftkastel, der havde til formål at snyde Aarhus Kommune for de 112.000 kr. Allerede i ansøgningen 

om tilskud fra Aarhus Kommune kommer Sven Erik Højstrup Christensen med urigtige oplysninger, da 

han hævder at 6. HK vil støtte projektet med 15.000 kr. og at Dansk Skak Unions Støtteforening også 

havde meddelt, at man ville støtte projektet. 

 

I november måned tilbageholdt Aarhus Kommune et huslejetilskud på cirka 20.000 kr, som afbetaling 

på svindelen for de 112.000,- kr. Vi var ellers blevet stillet i udsigt, at vi havde de penge at gøre godt 

med, hvis vi forsatte driften. Vi ville stå bedre i kommunens øjne, hvis vi forsatte foreningen og betalte 

gælden af over en årrække.  

 

Vi har lånt 70.000 kroner af DSU til at komme i gang igen. De skal tilbagebetales over de næste 5 år. Vi 

har allerede betalt de første par afdrag. 

 

Chess House har også anmeldt Sven Erik Højstrup Christensen og Christian Lillbäck til politiet. Udover 

sagen med Aarhus Kommune, er de to også blevet meldt for underslæb overfor foreningen. Christian 

Lillbäck er ikke medlem af Dansk Skak Union, mens Sven Erik Højstrup Christensen blev ekskluderet fra 

DSU på en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2020 med 1905 stemmer for, 132 blanke samt 

207 imod. Begge blev ekskluderet fra Chess House som noget af det første af den nye bestyrelse. 

 

I september blev Sven Erik Højstrup Christensen og Christian Lillbäck idømt en betinget dom på 

henholdsvis 1½ og 1 års fængsel ved Vestre Landsret i Viborg i en anden sag, hvor de havde bedraget 

Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning. Sven Erik Højstrup Christensen fik udover den betingede 

fængselsdom også samfundstjeneste i 250 timer samt en bøde på 2 millioner kr. 

 



 

Chess House-sagen efterforskes stadig af Politiet. For et par uger siden ville Sven Erik Højstrup 

Christensen pludselig godt udlevere de bilag, som han havde liggende. Han ville ikke gå med til, at 

Chess House fik udleveret de originale bilag, men godt at vi fik kopier. Det har vi netop fået, og det er 

noget jeg vil kigge grundigt på i min ferie. Da bilagene er kommet så sent, har de ikke kunne bruges ved 

udarbejdelsen af årsregnskabet, som vi skal gennemgå senere. Her er en post på over 200.000,- kr. som 

vi har valgt at afskrive som svindel fra Christian Lillbäck og Sven Erik Højstrup Christensens side. 

Jeg fik ikke rundet historien af med hensyn til alt vores materialer og inventar. Sven Erik Højstrup 

Christensen havde forsøgt at leje lokalerne på Møllevangs Alle 48 af FOF frem til jul. Det er en såkaldt 

mellemleje, som Olav de Linde ikke tillader. Sven Erik Højstrup Christensen fik derfor på et møde hos de 

Linde – et møde hvor han ikke vidste, at Chess House også var indkaldt – at vide det ikke kunne lade sig 

gøre. Da han blev spurgt om, hvorfor han havde flyttet inventaret, hævdede ham, at det var en 

bestyrelsesbeslutning at sælge brikker, inventar etc. fra Chess House til New Chess House. Noget resten 

af den gamle bestyrelse slet ikke kendte noget til.  

Da FOF fandt ud af sagens rette sammenhæng, skiftede de nøglerne på Møllevangs Alle ud, og bad os 

om at hente vores ting, hvilket vi så gjorde i løbet af efteråret. Der var en del møbler, som var doneret 

til Chess House i overskud. Vi kontaktede firmaet, der havde doneret møblerne, for at være helt sikre 

på, at det var vores og ikke New Chess Houses. Vi fik klart at vide, at det var vores og så bad de os i 

øvrigt om at betale for transporten, som Chess House havde lovet det, da de fik donationen. 

Vi har byttet lidt rundt på lokalerne i Chess House, nu huset alligevel stod tomt. Det har givet både for- 

og bagdele. Fordelen har været, at vi nu kan spille flere samtidig i huset, bagdelen at baren er blevet 

lidt isoleret ovenpå. Det har også haft betydning for larm fra naboen, der nedenunder går mere tydeligt 

igennem end ovenpå. 

Vi kan være i de nuværende lokaler indtil sommeren 2021. Så er det planen, at de skal rives ned og der 

skal bygges nye boliger. Olav de Linde gik i øvrigt med til en huslejenedsættelse, efter vi var blevet 

svindlet, så vi kunne komme i gang igen. 

Vi er i kontakt med Frit Oplysningsforbund om at vi evt. kan flytte ud på den gamle Journalisthøjskole i 

et koncept, hvor vi har et mindre fast lokale og så låne ekstra lokaler til de store turneringer. Der er 

endnu ikke nogen fast aftale, men det bliver en af bestyrelsens opgaver den kommende tid at finde en 

løsning eller evt. andre lokaler igen. 

De sidste tre måneder har Chess House jo været tvangslukket, så der har vi hverken haft arrangementer 

eller indtægter. Vi forsøger at komme i betragtning hos diverse fonde og hjælpepakker, men har endnu 



 

ikke fået svar. Hvis der er nogen, der kender en registret eller statsautoriseret revisor, må I gerne sige 

til. Vi skal bruge en sådan til at søge i en af hjælpepakkerne. 

Heldigvis har Aarhus Kommune kommet os i møde med hensyn til de 20.000,- kr. som de modregnede i 

november. Vi har fået dem udbetalt her i maj måned, hvilket gør, at vi nok kan stå corona-tiden 

igennem. 

Samtidig har vi startet en indsamling, hvor nogen har givet et direkte bidrag til driften, andre har sat 

penge ind på en speciel konto, som vi kan få udbetalt til december. Lidt over 21.000 er det blevet til. 

Jeg håber meget, at vi kommer en del højere op inden december. 

Til slut vil jeg lige nævne, at Per Oehlerich har skaffet to sponsorer til Chess House. Vi du selv lige 

præsentere de to sponsorer, Per? 

2 x 5.000,- kr. Realmæglerne på Trøjborg og Østjydsk Turistbusser. 

 

Det sportslige 

Vi kom kun forsigtig i gang i med den sportslige side i Chess House i efteråret 2019. Vi startede onsdag 

EMT op igen, fik holdt Junior Cyklus turneringer med mere. Der var dog ikke så mange deltagere, som vi 

kunne have ønsket. En vigtig markering af, at vi var i gang igen, var vores GM-turnering i december. Her 

scorede Jesper Thybo sin anden GM-norm og gjorde måneden efter sin GM titel færdig. Det var Mads 

Boe og Uffe Winther Schou, der var bagmænd for GM-turneringen. 

I februar i år var det et næsten fuldt Chess House, der lagde hus til Aarhusmesterskabet i skak. IM Bjørn 

Møller Ochsner vandt foran GM Henrik Danielsen. Et fint arrangement med mange deltagere. Desværre 

egentlig ikke så mange århusianere.  

De sidste tre måneder har Chess House jo været tvangslukket, så der har ikke været nogen aktivitet. 

Heldigvis kan vi komme i gang om en uge, hvor vi holder Aarhus Sommerskak. Vi har valgt at sætte 

deltagerantallet ned til 28, så der kun er et bræt pr. bord. Nummer et på ventelisten er GM Jesper 

Thybo lige nu. 

Vi overvejer om vi skal holde en weekend-turnering den 24. – 26. juli, det beslutter den nye bestyrelse 

her til aften efter alt at dømme. 



 

Vi har allerede sat en indbydelse til Festugeturneringen på nettet. Her satser vi rigtig stort, vi regner 

f.eks. ikke med at Chess House er stort nok som spillested, så forskellige muligheder er i spil. 

Et hus som Chess House kan ikke fungere uden en masse frivillige. Jeg vil derfor gerne takke 

rengøringsholdet, Torben Kyhl, Mikkel Hansen og Asbjørn Christensen, jeg vil takke hele bestyrelsen 

(Lars Hansen, Mads Boe, Dennis Hemdorff (også lørdagsunderviser), Tom Petri, Per Oehlerich og 

Morten Rasmussen) turneringsledere som Martin Matthisen og Poul Erik Nielsen og alle barvagterne, 

hvor af de fleste vist allerede er nævnt. Hvis jeg har glemt nogen, er det ikke af ond vilje, men vi er 

heldigvis mange frivillige. 

I fremtiden håber jeg på større opbakning fra det århusianske skakmiljø, det kunne være f.eks. 

seniorskak i dagtimerne, der blev den næste større aktivitet. Vi skal satse stort på ungdommen og 

skoleskakspillerne, så de ser Chess House som det naturlige sted at spille skak. Vi skal fastholde 

Festuge-turneringen, og meget gerne en GM-turnering af og til, så vi kan få udviklet de bedste unge 

talenter i Danmark. Det er også naturligt, at det er Chess House, der er drivkraften bag AAM. 

Økonomisk håber jeg på, at vi kan overbevise Aarhus Byråd om, at de skal sløjfe de 112.000,- kr. vi 

skylder kommunen, at indsamlingen kommer godt i land, og at vi formår at skaffe mange nye/gamle 

medlemmer de næste par måneder. Vi er i dag 92 medlemmer. 

Det var ordene fra mig. 

Thomas Vestergård 

a. Spørgsmål fra medlemmerne 

i. Claus Andersen tilføjede, at Martin Matthiesen har spillet simultan online i 

coronatiden til støtte for Chess House. 

Formanden kunne yderligere berette, at der også har været rengøring for nylig, og 

De Linde er gået med til at udskifte låsen for at holde Sven ude staks efter vi havde 

valgt ny bestyrelse. 

Torben Rosell spurgte til, hvad der sker i sagen mod Sven Erik Højstrup 

Christensen., og om sønnen fortsætter med at spille skak. Er der nogen, der har 

kontakt til Sven?  

Formanden svarede, at der kører en politisag mod Sven – John spiller stadig skak – 

han er udtaget til noget international skak. Det ser ikke ud til, at Sven kommer så 

meget i skakkredse mere. Der menes, at han kommer i Silkeborg Skakklub.  



 

Claus Andersen kommenterede, at han glæder sig over, at Chess House også 

arbejder på ungdomsfronten. Der har tidligere været godt samarbejde med 

skoleskakken, og håb om der kommer mere samarbejde. Per Oehlerich sagde, at 

der har været meget bestyrelsesarbejde i kølvandet på, hvad der skete sidste år 

med Sven. 

Torben Rosell roste beretningen. Godt fremlagt af formanden uden at gå over 

stregen i forhold til sagen med Sven.  

b. Afstemning om formandens beretning 

i. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt  

c.  

3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget fra kassereren 

a. Kassereren var ikke til stede, så det var formanden, der fremlagde regnskabet. 

Regnskabet har været svært at lave, da der ikke har været bilag til stede, så regnskabet er 

bestyrelsens bedste estimat på et regnskab. Formanden har fået nogle bilag af tvivlsom 

karakter, men de er fremkommet lang tid efter, at regnskabet er blevet udarbejdet.  

203.000 kroner er afskrevet som tab som følge af den tidligere formands svindel.  

Vi er insolvente, men kan fortsætte, fordi vi har gode aftaler med vores kreditorer. 

b. Spørgsmål til regnskab: 

i. Kommentarer – regnskabet er retvisende for situationen. Der er et aktiv i, at Sven 

skylder Chess House penge, men de penge skal man ikke regne med at få. 

Torben – hvad er aftalen med kommunen mht. tilbagebetaling? Formanden – 

aftalen er, at der skal laves en aftale til januar 2021 om afdrag. Vi har fået 

acontobeløb i maj i støtte og får igen i november, som er lidt mindre. 

Per Oehlerich – Vi sparer 20.000 om året i husleje efter aftale med Olav De Linde. 

c. Godkendelse af regnskab 

i. Regnskabet blev godkendt – en tak skal sendes til kasserer Morten Rasmussen for 

et godt arbejde.   

4. Fastsættelse af kontingent 

a. Bestyrelsen foreslår følgende for året 2020 

i. Juniorer: 50 kroner 

ii. Studerende: 125 kroner 

iii. Seniorer: 400 kroner 

b. Kommentarer – 



 

Martin Mathiesen – Det bør annonceres, så folk ved det. 

Torben Rosell– Har man beregnet, hvad man får ud af at have et juniormedlem? 

Formandens svar – som udgangspunkt er så mange juniorer som muligt en god forretning 

pga. juniortilskuddene. Men vi skal også have flere voksne medlemmer. 

Mads Boe – Der skal ikke spekuleres i det. 

Lars Hansen– Man skal være på sikker grund mht. forældrebetaling til skoleskak, der går til 

Chess House. 

Formanden: Det må være noget, der skal diskuteres i den nye bestyrelse. 

 

5. Indkomne forslag  

Der har ikke været indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelse 

a. På valg er: 

i. Kasserer Morten Rasmussen (modtager ikke genvalg) 

1. Lars Christensen takkede ja, men kommenterede det problematiske i, at 

han er kasserer i Nordre Skakklub. Lars Christensen blev valgt for 2 år, men 

annoncerede, at han ville trække sig efter et år.  

ii. Per Oehlerich – modtog genvalg og er valgt for en periode af 2 år. 

iii. Dennis Hemdorff var på valg, modtog ikke genvalg – Jens Ramsdal blev valgt for en 

periode af 2 år 

Tom Petri Petersen modtog genvalg og blev valgt for en periode på 2 år. 

1. Mads Boe trak sig fra bestyrelsen 1 år før tid, og Jonas Nielsen takkede ja til 

at træde ind for et år.  

b. Kommentarer: Tom Petri – det er problematisk, at der kun er to store klubber 

repræsenteret i bestyrelsen.  

c. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

Torben Rosell modtog ikke genvalg som bestyrelsessuppleant.  

Martin Matthiesen og Torben Kyhl blev valgt som hhv. 1. og 2. bestyrelsessuppleant 

7. Valg af revisorer 

a. Jan Christensen var på valg – modtog genvalg og blev valgt. 

b. Revisorsuppleant Niels Danstrup var på valg – var ikke til stede, men modtog ifølge 

formanden gerne genvalg og blev valgt. 

8. Evt. 



 

a. Kommentarer 

Formanden – Chess House er meget åben over for alle ideer, som kunne styrke aktiviteten i 

Chess House. Flere frivillige til at løfte opgaven gør det lettere. 

Jan Christensen – det kan være, at folk, der tidligere har været medlemmer har frameldt sig 

PBS til Chess House i kølvandet på svindlen, derfor kunne det være en ide at sende en 

betalingspåmindelse, da nogle muligvis tror de har betalt kontingent uden at have det. 

Formanden – det kunne være en god ide. 

Claus Andersen– Chess House bør lave en plan over, hvad der skal foregå, og hvornår det 

skal foregå.  

Det vil gøre det nemmere at sælge det over for kommende deltagere.  

Det er en god ting, at huset fremstår pænt og ordentligt. Der har nogle gange været meget 

rodet og snavset. Nogle har følt, at de har siddet meget tæt. Det løses forhåbentligt med at 

der kommer nye lokaler. 

Svar fra Tom Petri – Det er derfor, det er vigtigt, at der er flere om at gøre tingene. Det 

kommer tit og ofte til at være de samme mennesker, man peger fingre af.  

Mads Boe – Ansøgning om en GM-turnering. Hvad er status? Formandens svar – Vi har fået 

ja fra DSU, der skal tales med støtteforeningen. Der skal også støttes ved 6. HK. 

Lars Hansen – ÅM, hvornår er det? Formandens svar: starten af februar. 

Per Oehlerich. Der skal gang i onsdagsturneringen igen.  

 

Afsluttende blev der på formandens opfordring råbt et trefoldigt hurra for Chess House. 

 

 

 

Dennis Hemdorff, referent              Mads Boe, dirigent                 Thomas Vestergård, formand 


