
Helsingør Squash Klub 
 
Referat af ordinær generalforsamling 
Dato: 20. august 2019, kl. 20.00 – 22.00 
Sted: Espergærde Idrætsby, Gymnasievej 2, 3060 Espergærde. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af status for det forløbne regnskabsår til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og planer for den kommende sæson 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Valg af kasser 
9. Valg af bestyrelsesmedlem 
10. Valg af suppleant til bestyrelsen 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
12. Eventuelt 

 
Referat 
Ad 1) 
Hasse Steenbuch blev valgt til dirigent og Ann Knudsen til referent. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
Ad 2) 
Thomas Allin og Eva Christensen berettede om det forgangne år: 
 
Generelt:  
- Trods indvielse i januar fik vi først adgang til banerne i marts. Dette skyldte manglende godkendelse fra 

brandmyndighederne 
- Desværre været opstarts-problemer mht. adgang til banerne, som fortsat arbejdes på at løse. 
- Hele hallen blev lukket ned i juli (kommunens beslutning), hvorfor medlemmers medlemskab blev 

forlænget med en måned, så det udløber ultimo september 2019. 
- Halprojekt er endnu ikke overgået til drift, så dialog med kommunen fortsætter 
- Michelle Cantor havde valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen har været bestående af 4 

medlemmer. 
- Generalforsamling er blevet afholdt i august dette år pga. det har været bestyrelsens vurdering, at der var 

beslutninger som skulle tages inden den nye sæson startede. For fremtiden vil der blive afholdt GF efter 
regnskabsårets afslutning. 

 
Eliten: 
- Et damehold tilmeldt og som efter endt sæson forbliver i 1. division 
- Et herrehold er tilmeldt næste sæson 19/20, som starter i 7. division, da vi desværre fik afslag på 

dispensation om at starte i 4. division. 
 
Bredden:  
Der har været afholdt følgende træningspas: 
- For begyndere/let-øvede mandage 19.00 – 20.00 
- Holdspillere/kommende holdspillere mandage 20.00 – 22.00 
- Klubaften for alle torsdage 19.00 – 22.00 



- Der har der været afholdt ”Girls’ Night”, som vil blive forsøgt gentaget i løbet af efteråret 2019 
 
 
Ad 3) 
Status over regnskabet blev godkendt (Bilag A). 
 
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af det endelige regnskab for 
perioden 01/09-2018 – 31/08-2019. 
 
Ad 4) 
 
 
Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag om kontingentsatser, gældende for perioden 1. september 
2019 – 31. august 2020: 
 
1. A-medlemskab kr. 150,00 pr. mdr.  

Hvis man binder sig for et år, opnås rabat så årsprisen er kr. 1.500,00 
Forslag godkendt 

 
2. Klippekort kr. 450,00 for 10 klip. Gæstetime kr. 45,00 

Forslag godkendt 
 

3. U-medlemskab kr. 75,00 pr. mdr. 
Hvis man binder sig for et år, opnås rabat så årsprisen er kr. 750,00 
Forslag ej godkendt. 
Kontingent for U-medlemskab fortsætter dermed uændret på kr. 100,- pr md. 

 
Generalforsamlingen indeholdt en længere konstruktiv diskussion om kontingentsatser, 
medlemsbetingelser og hvervning af nye medlemmer. Mange gode ideer blev fremlagt, og værd at nævne 
er en general enighed om, at det i særdeleshed er vigtigt at tiltrække børn og unge til klubben. Vi 
diskuterede forskellige typer familiemedlemsskaber samt priser for børn og unge med henblik på at gøre 
det attraktivt at spille, selvom man (endnu) ikke er stor squashentusiast eller allerede dyrker andre 
sportsgrene.  
 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at definere et åbningstilbud for familier samt for børn og 
unge, gældende pr. 1/9-2019 og resten af 2019/2020. 
 
I forhold til kontingentperioder mv. blev følgende præciseret: De to årlige kontingentperioderne løber fra 
september til februar og marts til august. Man kan til enhver tid oprette kontingent, og man binder sig for 
indeværende kontingentperiode. Vælger man fra sæsonstart at binde sig for hele året, sparer man to måneders 
kontingent. Dette tilbud er kun gældende, såfremt man melder sig ind i september; dog vil tilbuddet indeværende 
sæson også gælde i oktober pga. lukkemåneden i juli, da eksisterende medlemmer ellers opkræves betaling for 
september måned. 
 
Ad 5) 
Kassereren fremlagde budget for 2019/2020, som blev godkendt (bilag B) 
 
Bestyrelsen fremlagde udkast til ugeplan for sæsonen 19/20 (bilag C). 
 
Ad 6) 
Vedtægtsændringer forslået af bestyrelsen (bilag D). 
§ 1 – ændring godkendt 



§ 4 – ændring godkendt, finde måde at kontrollere/verificere hvorvidt medlem er myndig/umyndig 
§ 5 – ændring godkendt 
§ 7 – ændring godkendt 
§ 9 – ændring godkendt 
§ 13 – ændring godkendt 
§ 15 – ændring godkendt 
§ 18 – ej godkendt, forbliver uændret. 
 
Ad 7) Indkomne forslag (se bilag E-H) 
Indkomne forslag fra Per Sørensen:  

- Forslaget anses imødekommet af kommunen, idet en fremtidig løsning vil indebære at 
foreningernes medlemmer kan få adgang til hallen gennem en nøglebrik uden for normal 
åbningstid. 

 
Indkomne forslag fra Troels Wittrup: 

- Forslag 1 er i stort omfang adresseret af mulighed for klippekort og gæstetimer.  
- Forslag 2 må vi tage stilling til når det bliver svært at få adgang til baner til solotræning. 
- Forslag 3 imødekommes af dametræning mandage 19-20 og herretræning tirsdage 20-21.  
- Forslag 4 er med i planerne for den kommende sæson 
- Forslag 5 er rapporteret til kommunen og der vil komme et forslag til udbedring 
- Forslag 6 bedes indrapporteret til kommunen af forslagsstiller 
- Forslag 7 er nær identisk med forslag stillet af Per Sørensen 

 
Indkomne forslag fra Michael Petersen: 

- Forslag 1 er adresseret af de nye priser for A-medlemmer 
- Forslag 2 imødekommes (se pkt. 4) med bestyrelsens bemyndigelse af generalforsamlingen til at 

formulere 
o Tilbud om familiemedlemskab 
o Åbningstilbud rettet mod børne- og ungdomsspillere  

 
Indkomne forslag fra Michelle Cantor 

- Forslag 1 blev ikke godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil dog orientere om beslutninger i 
nødvendigt og rimeligt omfang. 

- Forslag 2 blev trukket tilbage.  
 
Ad 8-11)  
Ann Knudsen valgt som kasser 
Sanne Sørensen og Eva Christensen genvalgt til bestyrelsen 
Søren Gulmann valgt til suppleant 
Ole Fynbo genvalgt som revisor – ingen suppleant valgt 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand: Thomas Allin 
Kasserer: Ann Knudsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Sanne Sørensen, Eva Christensen 
Suppleant: Søren Gulmann 
 
 
Ad 12) Eventuelt 
 
Ingen punkter til diskussion. 
 



Dirigenten takkede for god ro og orden. 



Helsingør Squash Klub
Økonomi - generalforsamling august 2019

Indtægter Budget 18/19 Actual+exp. 18/19
Medlemskontingent - A-medlem 30,000 kr.                    26,400 kr.                     
A-medlem helårligt kontingent - kr.                               - kr.                                
Medlemskontingent - B-medlem 300 kr.                          - kr.                                
Medlemskontingent - U medlem 500 kr.                          800 kr.                           
Salg af klippekort - kr.                               7,605 kr.                        
Klubmesterskab - kr.                               - kr.                                
Etablering, bookingsystem 6,500 kr.                       6,500 kr.                        
Gæstetimer - kr.                               650 kr.                           
Sum indtægter 37,300 kr.                    41,955 kr.                     
Udgifter Budget 18/19 Actual+exp. 18/19
DSQF DK-ranglistegebyr 600 kr.                          600 kr.                           
DSQF spillerlicenser 600 kr.                          600 kr.                           
DSQF Holdtilmelding 19/20 1,400 kr.                       1,400 kr.                        
Afvikling af gæld til DSQF 1,650 kr.                       1,650 kr.                        
Afholdelse af holdkampe sæson 18/19 750 kr.                          - kr.                                
Udstyr - kr.                               - kr.                                
Træning 8,686 kr.                       - kr.                                
Diverse vedligehold 1,000 kr.                       - kr.                                
Klubmesterskab 960 kr.                          493 kr.                           
Banegebyr - kr.                               - kr.                                
Etablering, Dankortbetaling 250 kr.                          1,100 kr.                        
Drift, dankortbetaling 1,100 kr.                       250 kr.                           
Bankgebyr 300 kr.                          375 kr.                           
Årligt kortgebyr - kr.                               60 kr.                             
Bookingsystem, etablering 6,500 kr.                       10,563 kr.                     
Bookingsystem, drift 3,250 kr.                       3,250 kr.                        
Hjemmeside - kr.                               224 kr.                           
Events 848 kr.                           
Sum udgifter 27,046 kr.                    21,413 kr.                     

Indestående, Danske Bank, pr. 30/7 2019: 24,896.70 kr.





Ugeplan for sæsonen 2019/2020 (foreløbig)
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

8:00 – 16:00 EG EG EG EG EG

16:00 – 17:00 Junior Drop-in Junior 
træning

17:00 – 18:00 Junior Drop-in

18:00 – 19:00 Fredags drop-
in?

Lukket Lukket

19:00 – 20:00 Træning
Dame

Klubaften –
for alle

Fredags drop-
in?

20:00 – 21:00
Træning
Division

Træning
Herre

21:00 – 22:00

Hertil: 
• Ladies night
• Introaften for nye medlemmer 1 gang per måned 
• 14 dage med squash – slut august/start September (program på vej!)
• 8. September: Racketlon turnering – www.racketlon.dk



Helsingør Squash Klub 

Vedtægter 
Træder fremfor alle tidligere vedtægter. 

§1 Navn og hjemsted 
Foreningen Helsingør Squash Klub, der har hjemsted i Helsingør Kommune, er stiftet i 1977. Foreningen er 
tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og 
bestemmelser. 

Klubbens hjemmeside er http://www.helsingorsquash.dk  

Klubbens E-mail er info@helsingorsquash.dk og kan anvendes til skriftlige henvendelser til bestyrelsen. 

§2 Formål 
Foreningens formål er at dyrke squash, samt på anden måde virke for at fremme denne idræt 

§3 Medlemskab 
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. 
Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. 

§4 Indmeldelse 
Indmeldelse skal være foretaget inden aktiv brug af foreningens faciliteter og tilbud. Indmeldelse sker via 
klubbens online bookingsystem, som er tilgængeligt via klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år 
foretages indmeldelse af forældre eller værge. Indmeldelse er bindende for minimum 6 måneder, dog er der en 
prøvetid (fortrydelsesret) på 14 dage.  

§5 Udmeldelse 
Udmeldelse foretages i klubbens online bookingsystem, som er tilgængeligt via klubbens hjemmeside. 
Eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen skal afsluttes inden endelig udmeldelse. 

§6 Kontingent 
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

§7 Restance – udgået 

§8 Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens 
vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om 
udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I 
sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at 



Helsingør Squash Klub 

sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver 
samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 

§9 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 
en gang årligt inden udgangen af november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens 
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år slettes: 
og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 
måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers 
varsel, med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelt 
indkomne forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt 
skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidigt indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 

§10 Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for de 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 kasserer 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af én suppleant til bestyrelsen 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
12. Eventuelt 

 

§11 Generalforsamlingens ledelse 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved 
simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet, jfr. §17 
og §18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jfr. §9. For at kunne blive 
valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges 
når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning 
skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens 
beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten. 



Helsingør Squash Klub 

§12 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en 
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske 
herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 
generalforsamling. 

§13 Bestyrelse 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger 
og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en 
kasserer og yderligere tre medlemmer, og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, mens kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på 
valg i ulige år. Bestyrelsen kan udvides til maksimalt 7 medlemmer. Der skal vælges en suppleant til 
bestyrelsen. 

§14 Tegningsret 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens 
medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen 
tegnes af formanden. Kassereren kan disponere frit over klubbens økonomiske anliggender. Køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.  

§15 Regnskab 
Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Bestyrelsen skal inden den 1. december afgive 
driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. august til revisoren. Driftsregnskab og status 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynes med revisorens påtegning og 
underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den 
ordinære generalforsamling. 

§16 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, jfr. §10. 
Revisoren skal hvert år i november måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til 
stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§17 Vedtægtsændringer 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 
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§18 Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et 
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 
beslutning kan træffes med ovenstående stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer 
der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om hvorledes foreningens formue skal 
forvaltes, herunder eventuelt løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. Slettes: I tilfælde af 
foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens 
hjemstedskommune. 

 

Således vedtaget på generalforsamling d.20. august 2019 

 



Subject: Input l Generalforsamling
From: "Per" <per@mul mediestudiet.dk>
Date: 30-Jul-19, 10:39
To: <info@helsingorsquash.dk>

Hejsa

Jeg kan desværre ikke deltage, men vil høre om der kan komme en snak omkring åbne-/lukke der ifm
helligdage/ferier?.

Synes det er et problem, at vi er en klub men holder lukket i ungernes ferier. Det er jo lige præcis der at vi også har
den l at spille squash J

Kan forstå, at det er et spørgsmål om at der skal være opsyn/kontakt l en pedel.

Forslag: Hvad med at lave et nøglebrik system l medlemmer, så vi selv kan lukke os ind og ud.

Venlig hilsen

Per Sørensen

M 40 46 80 72
F 70 20 30 90
S Multimediestudiet
W multimediestudiet.dk

Input til Generalforsamling  

1 af 1 05-Aug-19, 09:41



Subject: Re: Indkaldelse l ordinær generalforsamling
From: Troels Wi rup <troels.wi rup@gmail.com>
Date: 30-Jul-19, 10:40
To: thomas@allin.dk

Jeg har et par forslag l generalforsamlingen:

1:

Gør det nemt at booke banerne for alle, herunder via
- dagsbillet (sammen med et medlem)
- klippekortsmedlemskab
- månedsmedlemskab

2:

Giv medlemmer mulighed for at booke en bane l solotræning dvs. uden makker

3:

Fortsæt med at have trænings-mandage med en underviser på for medlemmer

4:

Indfør gra s fællestræning den første torsdag i hver måned for at få nye medlemmer i klubben

5:

Gør noget ved "boldfangerne" i lo et evt. ved at sæ e et net op mod lo et.

6:

Gør noget ved badefaciliteterne (bruserne er elendige taget i betragtning af at de er helt nye)

7:

Giv medlemmerne adgang l squashbanerne i skoleferier og helligdage.

/Troels

Den r. 30. jul. 2019 kl. 09.42 skrev Thomas Allin <thomas@allin.dk>:
Kære alle

hermed indkaldes l den ordinære generalforsamling i Helsingør Squash Klub.

Vi har valgt at holde den her i august for at have styr på nogle centrale ng fra starten af
sæsonen, herunder kon ngentsatser.

Re: Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

1 af 2 05-Aug-19, 09:40



Generalforsamlingen finder sted rsdag d.20. August kl. 20:00 i Espergærde Idrætsby. 

Vedhæ et er:

* Dagsorden
* Økonomisk status for sæsonen (regnskabsåret) 2018/2019
* Forslag l opdaterede vedtægter, l behandling under punkt 6.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være os i hænde senest 4. august.

Vi glæder os l at se jer, og l en god sæson 2019/2020 i Squashklubben.

Husk at hallen åbner for spil igen her på torsdag d.1. August :-)

På vegne af bestyrelsen i Helsingør Squash Klub

Thomas Allin

Re: Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

2 af 2 05-Aug-19, 09:40



Subject: Re: Indkaldelse l ordinær generalforsamling
From: MP <mic@reflector.dk>
Date: 04-Aug-19, 12:07
To: <info@helsingorsquash.dk>

Hej Thomas/bestyrelsen i Helsingør Squashklub

På baggrund af dligere dialog fremsæ er jeg her forslag om reduk on af kon ngentsatser og opre else af
familiemedlemsskab.

Baggrund: Gennemsnitlig pris for seniormedlemsskab i nordsjællandske squashklubber er 1660,- helårligt med
bedre åbnings der end i Idrætsbyen (typisk 7-23 alle dage). Gennemsnitlig pris for seniormedlemskab for andre
sportsgrene, lokalt i Espergærde, er 1550,- helårligt (badminton, håndbold, tennis, fodbold, se desuden noter
nederst).

Forslag 1: Nedsæt helårligt kon ngent l 1600,- for at matche andre klubber og matche niveauet for øvrige
sportsgrene lokalt. Halv pris for ungdom.

Forslag 2:  Indføre familiemedlemskab med henblik på at ltrække familier som primært ønsker at ”hyggespille” i
familien/ikke deltage i træning/kampe mv. men blot spille indimellem med familien eller andre medlemmer –
formentlig med squash som en sekundær sportsgren. Man kan begrænse bookingmuligheder så et
familiemedlemskab kun giver 2 bookingnumre og mulighed for at have een reserva on ad gangen.

Pt. er der rigelig kapacitet på banerne og familiemedlemskab kan være en mulighed for at ltrække medlemmer –
særligt at give børn og unge en mulighed for at s e bekendtskab med squash. Jeg har været ungdoms- og
seniortræner i 10 år i Espergærde Badminton og et af vores meget populære ini a ver er ”familiebadminton” hvor
forældre og børn kan spille sammen og det kræver kun at børnene er medlem. Det har givet både nye ungdoms-
og seniormedlemmer. Det vig gste for en frivillig forening er at ltrække børn og unge, og squash er næppe det
sandsynlige førstevalg når der skal vælges første sportsgren for de små – derfor kan familiemedlemskaber være
med l at introducere sporten for både børn og voksne.

Forslaget er at indføre familiemedlemskab der dækker hustanden med hjemmeboende børn, giver 2
bookingnumre så der kan bookes én bane ad gangen, ingen adgang l træning eller kampe. Prisforslag er 2000
helårligt svarende l lbuddet i Birkerød.

Fra Birkerøds be ngelser:

” Fakta om familiemedlemskab

Et familiemedlemskab betyder, at hele husstanden, som er registreret på samme adresse eller egne børn under 18 år, 
som bor på anden adresse, bliver medlem af klubben, og du kan spille og hygge med din mand/kone/kæreste/barn, 

og I kan alle sammen deltage i de aktiviteter som klubben tilbyder. Et familiemedlemskab giver 2 bookingrettigheder 
med fritegning.

”

Mvh Michael Petersen

---
Kon ngentsatser andre klubber:

Birkerød
Familiemedlemskab: 2000,- (hele husstanden)

Re: Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

1 af 2 05-Aug-19, 09:39



Senior: 1600,- (helårligt) Kl 07-23 alle dage.

Hørsholm
Senior: 1900,- (helårligt) kl 07-23 alle dage.

Helsinge
Senior: 1550 (helårligt) Kl 06-23 alle dage.

Herlev/Hjorten
Senior: 1600,- (helårligt) Kl 07-23 Man-Fre/weekend 8-21.

Espergærde badminton 1600,-
Espergærde håndbold 1400,-
Espergærde tennis 1200.-
Espergærde fodbold 2000,-

Fra: Thomas Allin <thomas@allin.dk>
Svar l: <info@helsingorsquash.dk>
Dato: rsdag den 30. juli 2019 kl. 09.42
Til: <info@helsingorsquash.dk>
Emne: Indkaldelse l ordinær generalforsamling

Kære alle

hermed indkaldes l den ordinære generalforsamling i Helsingør Squash Klub.

Vi har valgt at holde den her i august for at have styr på nogle centrale ng fra starten af sæsonen, herunder
kon ngentsatser.

Generalforsamlingen finder sted rsdag d.20. August kl. 20:00 i Espergærde Idrætsby. 

Vedhæ et er:

* Dagsorden
* Økonomisk status for sæsonen (regnskabsåret) 2018/2019
* Forslag l opdaterede vedtægter, l behandling under punkt 6.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være os i hænde senest 4. august.

Vi glæder os l at se jer, og l en god sæson 2019/2020 i Squashklubben.

Husk at hallen åbner for spil igen her på torsdag d.1. August :-)

På vegne af bestyrelsen i Helsingør Squash Klub

Thomas Allin
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Subject: Re: Indkaldelse l ordinær generalforsamling
From: Gurrevej <gurrevej14@gmail.com>
Date: 06-Aug-19, 17:10
To: info@helsingorsquash.dk
CC: Ann Knudsen <ann.knudsen77@hotmail.com>, sannesorensen2@hotmail.com,
galla 09@gmail.com, thomas@allin.dk

Hej bestyrelse,
Jf. de nuværende vedtægter ønsker jeg at fremsæ e følgende forslag l vedtægtsændringer l
behandling under pkt 6. (Jeg mener frist er forkert angivet, når det er 2 uger før).

§14 Tilføjelse e er ”Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol”: ”Denne protokol skal
løbende gøres lgængelig for foreningens medlemmer.”
Begrundelse: Med en forening af denne størrelse og karakter er det vig gt at medlemmerne
løbende kan følge med i de beslutninger der tages af bestyrelsen.

§6 Tilføjelse e er ”… på den ordinære generalforsamling”: ”Det fastsa e kon ngent kan ikke
ændres uden generalforsamlingens samtykke”.
Begrundelse: Præcisering.

Kommentarer/spørgsmål l bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer:
§4: 1) kan systemet tjekke at det er en værge/forældre der indmelder alle under 18 – eller hvordan
sikres de e? 2) fortrydelsesret bør præciseres. Betyder det at man kan få pengene retur selvom
man har spillet i 14 dage?
§7: kan man ikke længere komme i restance?
§18: Hvorfor ønsker bestyrelsen ikke længere at evt formue gives l idrætslige formål?

Et par typos/udfald i §10+13 – går ikke ud fra at ikke-markerede ændringer er ’forslag l
ændringer.

Derudover er der gået noget galt i dagsordenen. Hvordan kan formanden være på valg? 
Hvordan kan vi godkende et regnskab der ikke er afslu et og revideret?

Mvh Michelle

On 30 Jul 2019, at 09.42, Thomas Allin <thomas@allin.dk> wrote:

Kære alle

hermed indkaldes l den ordinære generalforsamling i Helsingør Squash Klub.

Vi har valgt at holde den her i august for at have styr på nogle centrale ng fra starten af
sæsonen, herunder kon ngentsatser.

Generalforsamlingen finder sted rsdag d.20. August kl. 20:00 i Espergærde Idrætsby. 

Vedhæ et er:
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* Dagsorden
* Økonomisk status for sæsonen (regnskabsåret) 2018/2019
* Forslag l opdaterede vedtægter, l behandling under punkt 6.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være os i hænde senest 4. august.

Vi glæder os l at se jer, og l en god sæson 2019/2020 i Squashklubben.

Husk at hallen åbner for spil igen her på torsdag d.1. August :-)

På vegne af bestyrelsen i Helsingør Squash Klub

Thomas Allin

<Dagsorden.pdf>

<Økonomi - Status 30-07-2019.pdf>

<Vedtægter 2019 - forslag.pdf>
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