Helsingør Squash Klub

Referat af Ordinær Generalforsamling
Dato: 5. november 2018, kl. 19:30 – 21:00
Sted: Espergærde Gymnasium, lokale H101

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Referat
Ad 1)
Thomas valgt til dirigent, Ann Knudsen til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og takkede i øvrigt for det pæne fremmøde.

Ad 2)
Formanden berettede om det forgangne år:
Eliten: Et damehold tilmeldt, som spiller i 1. div. øst 2018/2019. Pt. ikke noget herrehold.
Bredden: ingen pt, kun én bane i ForeverFit, i meget dårlig stand.
Generelt: Grundet manglende baner, ingen træning (fælles)

Ad 3)
Kassereren fremlagde regnskab for 2017/2018. Godkendt.
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Ad 4)
Bestyrelsen havde fremsat forslag om følgende kontingentsatser, alle gældende i perioden 1. januar – 31.
august:
1. A-medlem: kr. 1600,2. B-medlem: kr. 300,3. J-medlem: kr. 1000,Kontingent for året 1. september 2019 – 31. august 2020 forventes at være kr. 1.800,- for A-medlemmer.
Kontingent opkræves først når banerne er åbnet for klubben.
Alle medlemmer (eksisterende samt nye) skal oplyse kontaktdetaljer til kassereren. Der muligvis mulighed for
tilskud fra kommunen/HSU for medlemmer under 25 år, hvis der oplyses om cpr-nr.
Klubbens konto i Danske Bank: Reg. 1551 Konto: 3163757419
Kontingentsatser blev godkendt.

Ad 5)
Kassereren fremlagde budget for 2017/2018. Godkendt.

Ad 6)
Bestyrelsens forslag om kontingentsatser - se punkt 4.

Ad 7-9)
3 medlemmer pt: Eva Christensen, Michelle Cantor, Ann Knudsen
Formand Eva Christensen er på valg i 2018, Thomas Allin valgt til formand
Valg af to yderligere bestyrelsesmedlemmer: Eva Christensen og Sanne Sørensen valgt.
Suppleant til bestyrelsen valgt for 1 år: Morten Gleesen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, ikke på valg:
Michelle Cantor, kasserer (på valg i 2019).
Ann Knudsen (på valg i 2019).
Bestyrelsen består således af:
Formand: Thomas Allin
Kasserer: Michelle Cantor
Bestyrelsesmedlemmer: Eva Christensen, Sanne Sørensen og Ann Knudsen
Suppleant: Morten Gleesen
Ad 10)
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Valgt til revisor: Ole Fynbo, Valg til revisorsuppleant: Ingen valgt.
Ad 11)
Thomas indledte med at fortælle om hvordan det lykkedes at etablere squash som en del af den nye Idrætsby,
herunder at Squash helt tilbage fra omkring år 2000 har været en del af forskellige halprojekter ved
Espergærde Gymnasium. Endvidere vistes der billeder fra halbyggeriet hvor de tre squashbaner er ved at tage
form.
1. Booking system - der er ikke budgetteret med udgift til booking-system, så forslag om (gratis) system er
velkomne. Bestyrelsen vil eksperimentere med forskellige gratis systemer som del af at etablere hjemmeside
for klubben.
2. Ønske om tilbud om klippekort, for at tiltrække nye spillere/medlemmer på en uforpligtende facon.
Gæstespil - skal det være muligt at kunne booke gæst/gæst eller skal gæst eller være i selskab med et medlem.
Hvordan står klubben i forhold til vedligeholdelse/mangel på samme (f.eks. spil med sorte såler) hvis det er
gæst/gæst.
3. “Råderet” over baner mht. reklamer/sponsorater på bander. Afklares med kommunen. Små sponsorater, Tshirts, udstyr, præmier til klubmesterskab bør også søges dækket gennem mindre sponsorater.
4. Klubmiljø/omgivelser eks. møbler, opslagstavle, borde/stole, sofa. Noget vi må kigge på når hallen er færdig
og vi har de første erfaringer med det.
5. Regler mht. fodtøj - aftale med både kommune og gymnasiet. Bestyrelsen kontakter EG og kommunen om
roller og ansvar i den forbindelse.
6. Banefordeling - forslag om at lave time-basis så man er mere fleksibel. Fælles-træning umiddelbart den mest
“bærende” så den er fast torsdag kl. 20. Forslag vedtaget om at lave tider på 45 min i eftermiddage og en time i
aftentimerne.
7. Forslag om “åbent hus” og lignende så der skabes grundlag for nye medlemmer. Enighed om at den slags
arrangementer er helt centrale i starten, ligesom det bør sikres at der så vidt muligt er medlemmer der hjælper
nye spillere i gang i starten.
8. Navn på klubben - pt er det stadig Helsingør Squash Klub. Andre forslag modtages gerne - tages op på næste
GF.
9. Generelle adgangsforhold, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Afventer kommunen for at se hvilke
tanker de har gjort sig.
10. Ny hjemmeside: www.squash-oresund.dk - under fortsat bearbejdelse. Bestyrelsen har erhvervet
domænet www.helsingorsquash.dk , og vil smelte de to hjemmesider sammen.
11. Få Helsingør Dagblad “på banen”. Giver mening når der tilbydes squash i den nye hal.
12. Lave reklame/flyer for squash, til uddeling på gymnasiet, stationen osv. når hallen er åbnet.

Helsingør Squash Klub
Dirigenten takkede for god ro og orden.

