Helsingør Squash Klub

Ekstraordinær Generalforsamling
Dato: 20. Januar 2020, kl. 20:00 - 20:30
Sted: Espergærde Idrætsby

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af regnskab for sæsonen 2018/2019 til
godkendelse
3. Forslag fra bestyrelsen
4. Behandling af indkomne forslag
5. Eventuelt

Referat
Punkt 1 - Valg af referent og dirigent
Deltagere: Troels, Casper, Ann, Eva, Thomas, Sanne
Referent: Sanne Sørensen
Dirigent: Klares i fællesskab

Punkt 2 - Forelæggelse af regnskab for sæson 2018/2019 til godkendelse
Regnskab fremlagt af Ann og Thomas. Kun enkelte posteringer (august 2019) udover det allerede
fremlagte på sidste generalforsamling i august 2019. Revisor Ole Fynby har godkendt regnskabet.
Regnskabet godkendes også på generalforsamlingen.

Punkt 3 - Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra bestyrelsen om et medlemsskab for 18-24 årige (se opdateret pristabel herunder).
Forslaget diskuteres lidt frem og tilbage, og der er snak om at lave et decideret studiemedlemsskab
i stedet for et medlemsskab baseret på alder. Vi bliver enige i, at det vigtigste i første omgang bare
er at tiltrække (især unge) nye medlemmer og gøre det så simpelt så muligt. Forslag vedtaget.

Punkt 4 - Ingen indkomne forslag til behandling
Punkt 5 - Evt
Der ytres ønske om træningspas (uden træner) på andre tidspunkter end sen aften, fx lørdag
formiddag kl. 10. Vi snakker om, at dette kan arrangeres af menige medlemmer, men at det også er
en mulighed, at bestyrelsen fast booker baner til formålet og står for at organisere.
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Der ytres ønske om flere arrangementer (turnering, klubmesterskab...) inklusiv fester eller noget
socialt.
Thomas meddelte at der har været kontakt med kommunen omkring tidspunkt for rengøring af
banerne og området omkring dem. Kommunen har foreslået at placere rengøringen om
eftermiddagen i stedet for om aftenen så gulvene er rene når klubben har rådighed over banerne.
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Ad 3) Forslag til Opdateret Pristabel
Bestyrelsen foreslår at indføre et studiekontingent (S-medlemskab), til halv pris af A-medlemskabet.
Dvs. følgende pristabel vil være gældende fra 20. januar 2020:
Vare
U-medlemskab
(åbningstilbud i
sæsonen 20192020)
S-medlemskab

Aldersgruppe
8-17 år

Rettigheder
Juniormedlemsskab. Ret til fri booking
indenfor klubbens åbningstid, samt deltagelse
i træningsaktiviteter og kampe.

Pris
Kr.250,- pr. sæson

18-24 år

kr. 450,- pr.
halvsæson*

A-medlemskab

25+ år

F-medlemskab
(åbningstilbud i
sæsonen 20192020)

-

Studiemedlemskab. Ret til fri booking indenfor
klubbens åbningstid, samt deltagelse i
træningsaktiviteter og kampe.
Seniormedlemskab. Ret til fri booking indenfor
klubbens åbningstid, samt deltagelse i
træningsaktiviteter og kampe.
Familiemedlemskab giver adgang til
banebooking med familemedlemmer i samme
husstand, i tidsrummet 16-19 i hverdage og 818 i weekender.

Klippekort

18+ år

Ved køb registreres første medlem. Skriv til
info@helsingorsquash.dk med navn og
kontaktoplysninger på øvrige medlemmer, så
sørger vi for at oprette de ekstra
bookingnumre.
Klippekort til squash. Der bruges 2 klip per
banetime.

kr. 900,- pr.
halvsæson*
kr. 2.000,- pr.
sæson*

kr. 450,- for 10
klip.

Hertil kommer helårstilbud ved sæsonstart som fastlægges af bestyrelsen.
*: Prisen reguleres ved køb i løbet af sæsonen. Sæsonen løber fra 1. September 2019 til 31. August 2020,
med betalingsterminer 1. September og 1. Marts.
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Økonomi - generalforsamling august 2019
Indtægter
Medlemskontingent - A-medlem
A-medlem helårligt kontingent
Medlemskontingent - B-medlem
Medlemskontingent - U medlem
Salg af klippekort
Klubmesterskab
Etablering, bookingsystem
Gæstetimer
Sum indtægter
Udgifter
DSQF DK-ranglistegebyr
DSQF spillerlicenser
DSQF Holdtilmelding 19/20
Afvikling af gæld til DSQF
Afholdelse af holdkampe sæson 18/19
Udstyr
Træning
Diverse vedligehold
Klubmesterskab
Banegebyr
Etablering, Dankortbetaling
Drift, dankortbetaling
Bankgebyr
Årligt kortgebyr
Bookingsystem, etablering
Bookingsystem, drift
Hjemmeside
Events
Sum udgifter
Indestående, Danske Bank, pr. 30/7 2019:

Budget 18/19
Actual+exp. 18/19
30,000 kr.
26,400 kr.
- kr.
- kr.
300 kr.
- kr.
500 kr.
800 kr.
- kr.
7,605 kr.
- kr.
- kr.
6,500 kr.
6,500 kr.
- kr.
650 kr.
37,300 kr.
41,955 kr.
Budget 18/19
Actual+exp. 18/19
600 kr.
600 kr.
600 kr.
600 kr.
1,400 kr.
1,400 kr.
1,650 kr.
1,650 kr.
750 kr.
- kr.
- kr.
- kr.
8,686 kr.
- kr.
1,000 kr.
- kr.
960 kr.
493 kr.
- kr.
- kr.
250 kr.
1,100 kr.
1,100 kr.
250 kr.
300 kr.
375 kr.
- kr.
60 kr.
6,500 kr.
10,563 kr.
3,250 kr.
3,250 kr.
- kr.
224 kr.
848 kr.
27,046 kr.
21,413 kr.
24,896.70 kr.

From:
Subject:
Date:
To:

Ann Knudsen ann.knudsen77@hotmail.com
VS: Helsingør Squash Klub - regnskabet 2018/2019
21 January 2020 at 17.00
Thomas Allin thomas@allin.dk

Godkendelsen af regnskabet 2018/2019.
/ann
Fra: Ole Fynbo <olefynbo@gmail.com>
Sendt: 18. januar 2020 19:21
Til: Ann Knudsen <ann.knudsen77@hotmail.com>
Emne: Re: Helsingør Squash Klub - regnskabet 2018/2019
Hej Ann
Skal lige være sikker har i regnskab fra 1.9 til 31.8
Hvis det er tilfældet ser det fint ud.
Kan dog ikke forstå der er en indtægt for etablering af booking system på 6.500 dkr. - Okay fandt det som et tilskud fra
kommunen, så det jo godt.
Ligesom driften af bookingsystemet børe være periodiseret så 1300 dkr. plus moms fra den vedlagte regning er med som en
udgift.

Revisor kan godt godkende regnskabet
BH
Ole Fynbo - engang en stor squash spiller (-:

Den 15. jan. 2020 kl. 21.47 skrev Ann Knudsen <ann.knudsen77@hotmail.com>:

Hej Ole,
Vi afholdte generalforsamling august 2019, hvor det blev besluttet at det
endelig regnskab for året 2018/2019 skulle revideres senere ved en
ekstraordinær generalforsamling.
Jeg vedhæfter derfor endeligt regnskab.
Det er "kun" juli og august som er tilføjet i forhold til tidligere godkendte
regnskab, hvorfor jeg blot har vedhæftet kopi af udgiftsbilag i samme periode.
Desværre er der ikke noget bilag på udgiften kr. 223,95 af den 04.07.19.
På sheet "Posteringer bank HY1 2019" er kontoens bevægelser hentet fra
Danske Bank, men hvis du gerne vil have et skærmdump af kontoen, må du
endelig sige til.
Hvis der ellers er nogle spørgsmål eller andre bemærkninger, så sig endelig til.
Mange hilsner
Ann
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