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1. Valg af dirigent og referent



2. Bestyrelsens beretning
Medlemstal

• Medlemstal pr. 18/8 2020


• Regulære medlemmer: 76


• Aktive klippekort: 41

A-medlemmer 37

U-medlemmer 5

Familiemedlemmer 32

Studiemedlemmer 2

Aktive klippekort 41



2. Bestyrelsens beretning
Aktiviteter

• Danmarksturneringen 

• Herreholdet rykket op i 6. division :-)  


• Dameholdet får endnu et år i 1. division


• Træning 

• Mandagstræning kørte fint - godt fremmøde, 
indtil… you know


• Klubaften lidt mere blandet, meget forskelligt 
fremmøde 



2. Bestyrelsens beretning
COVID-19

• Klubben lukkede ned 11/3 sammen med resten af Danmark


• Genåbnet 8. Juni, dog uden de normale aktiviteter


• Følger udviklingen af resten af samfundet


• Vi starter træning igen pr. 21/8 - mere information følger


• Vi deltager i Danmarksturneringen for hold i sæsonen 2020/2021, med ét 
herrehold og ét damehold


• Vi følger anvisninger fra myndighederne


• Bestyrelsen foreslår kompensation for lukkeperioden — mere om det lidt senere



2. Bestyrelsens beretning
Øvrig information

• Vi afvikler Holdsport og samler information om træning i vores bookingsystem. Der oprettes:


• Træning for begyndere og let øvede


• Damer: Mandage 19:00 - 20:30


• Herrer: Mandage 20:30 - 22:00


• Træning for holdspillere


• Torsdage kl. 20:00 - 22:00


• Vi arbejder endvidere på at etablere Juniortræning lørdage 9:00-12:00.


• Deltagelse er gratis for medlemmer (som hidtil) - men vi beder venligst om tilmelding så vi ved 
hvor mange der kommer :-)



2. Bestyrelsens beretning
Aktiviteter, Efteråret 2020



3. Økonomi - Status

• Klubben har en sund økonomi med en kassebeholdning på kr. 88.814,24,- pr. 
31. Juli 2020


• Vi har i regnskabsåret haft indtægter på kr. 91.468,- mod budgetteret kr. 
90.300,-


• Vi har i regnskabsåret haft udgifter på kr. 31.816,- mod budgetteret kr. 
47.744,-  



3. Økonomi - Status
Detaljer

• Lidt anderledes fordeling af 
medlemskaber end forventet


• Dejligt mange 
familiemedlemskaber


• Flere solgte klippekort end 
forventet


• Etablering og drift af 
bookingsystem lidt dyrere end 
ventet



3. Økonomi - Budget 2020/2021
Forslag

• Regner med 
underskud på kr. 
10.000,- pga. 
COVID-19.


• Påregner 
afregning af  
banegebyr til 
kommunen


• Træning 
prioriteres



4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag (fra pkt. 5)



5. Forslag fra bestyrelsen
1. Kompensation for COVID-19

“I lyset af den afkortede sæson pga. COVID-19 foreslår bestyrelsen 
at A-, U-, F- og studiemedlemmer, der havde gyldigt medlemskab pr. 
11. Marts 2020, tilbydes en rabat ved køb af medlemskab for 
sæsonen 2020/2021. 
Rabatten udgør hvad der svarer til 3 måneders medlemskab, hvilket 
omtrentligt udgjorde længden af nedlukningen af squashhallen. 
Rabatten udmøntes som et tilgodehavende inden køb af medlemskab 
for sæsonen 2020/2021 og bortfalder automatisk ved udgangen af 
september 2020.“



6. Indkomne forslag

• Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling



7. Valg af formand

• På valg: Thomas Allin. Modtager genvalg.



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

• På valg: Eva Christensen og Sanne Sørensen (Eva og Sanne ønsker ikke 
genvalg)



9. Valg af revisor

• Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Fynbo



10. Eventuelt


