Forslag til 9.hks generalforsamling 10. april 2019:
Lokal medlemskampagne
Hovedkredsens bestyrelse har overvejet anvendelse af væsentlige dele af sin egenkapital på ca.
150.000 kr., bl.a. i lyset af, at vi p.t. ikke kan opnå nogen særlig forrentning af vores kapital.
For at dele af kapitalen kan få direkte anvendelse på medlemshvervning foreslår hovedkredsens
bestyrelse derfor:
Hovedkredsen godtgør klubberne hele kontingentet (inkl. afregningen til union og hovedkreds) i 1 år
fra et nyt medlems indmeldelse, hvis indmeldelsen sker i perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni
2020. Ovenstående gælder for personer, der ikke har været medlem af en af unionens klubber i de
foregående tre år.
Forslaget skal virke motiverende for lokal tilgang til skakklubberne, således at nye interesserede kan
få en passende lang periode med fuldt medlemskab uden omkostninger. Finder de herved ud af, at
en skakklub er sagen for dem, vil de også være parat til efter 1 års medlemskab selv at betale det
herefter følgende rimelige kontingent, som klubberne opkræver.
Det kan naturligvis indvendes, at det ikke er kontingentet, der i almindelighed holder folk væk fra
skakklubberne. Der er dog ikke tvivl om, at det for nogle kan have en vis betydning. Desuden vil der
under alle omstændigheder være en reklameværdi i, at klubberne kan markedsføre sig med et
gratis-tilbud.
Hovedkredsen vil forsyne klubberne med en skitse til en pressemeddelelse, som klubberne redigerer
efter de lokale forhold og derefter udsender til de lokale medier, ikke mindst dagblade og ugeblade
og gerne i sammenhæng med et særligt arrangement, f.eks. ”Skakkens Dag”, gågadeskak,
simultanopvisning eller lignende.
Skulle det vise sig, at projektet ikke fører nye medlemmer med sig, er det ærgerligt, men så har det
heller ikke kostet noget.
Kommer hovedkredsen til at bruge f.eks. 40.000 kr. på finansiering af tilgangen af 60 nye
medlemmer, hvoraf de 40 forbliver som medlemmer udover 1 år, har projektet været en succes, og
de nye medlemmer vil komme til at bidrage til finansieringen af klubbernes, hovedkredsens og
unionens økonomi fremover. Og ikke mindst vil de bidrage til det væsentligste formål, nemlig en
medlemsfremgang.
Den 12. marts 2019
p.b.v.
Morten Fabrin
formand

