Beslutningsreferat
Restaurant Parken, 15. marts 2016.

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Linda Jensen
Referent: Peter Fink
Det blev påpeget at §14 i vedtægterne foreskriver at regnskabet bekendtgøres for klubbens
medlemmer senet 8 dage før end generalforsamlingen, hvilket ikke var tilfældet.
Kommentaren er taget til efterretning og et forslag til vedtægtsændring desangående
overvejes.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formand Jens Muff fremlage bestyrelsens beretning for det forløbende år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
samt budget for det kommende år.
Kasserer Ole Lauridsen fremlage regnskab for 2015. Årets resultat blev på 51247 kr.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet for 2016 blev ligeledes
præsenteret.

4. Fastsættelse af kontingent.
Det blev vedtaget at fastholde kontingenterne på det nuværende niveau. Forskellige
inputs/synspunkter til kontingent strategi blev fremlagt og diskuteret (rabat ved helårlig
betaling, køre medlemsskabet videre hvis manglende udmeldt m.m.).

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (se bilag).
a. Præsentation af forslag til brug af klubbens opsparing
til eventuel afstemning (Bestyrelsen)
i. Udvidelse med én ekstra bane plus
aktivitetsområde
ii. Afvikling af gæld
De to forslag blev præsenteret og affødte livlig diskussion. Generalforsamlingen besluttede
at en gældende afstemning kræver bedre information til medlemmerne og afstemningen blev

udskudt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens medlemmer forinden er
blevet informeret via mail og opslag. Vejledende afstemning blev 8 stemmer for udvidelse
af hal, 5 stemmer for afvikling af gæld og 6 blanke stemmer. Der blev ligeledes fremsat
forslag om at etablering af egne omklædningsfaciliteter skulle medtages som et 3. forslag,
men dette blev nedstemt.

b. Diskussion vedr. øget satsning på rekruttering af
kvindelige medlemmer (Linda)
Forslaget blev fremlagt og diskuteret. Forskellige tiltag til at støtte op om Linda og andres
arbejde med at øge rekrutteringen af kvinder til klubben blev diskuteret (”Divisionstræning”
til kvinder, kvindeturneringer, ekstra hold i holdturneringen, andet træningstidspunkt).

c. Afprøvning af Squashskills som støtte for trænere og til
glæde for medlemmerne (Linda)
Hvis det ønskes af klubbens trænere støtter klubben gerne op om brug af squashskills.

d. Etablering af Padel bane (Michael)
Forslaget blev fremlagt. Forslag om etablering blev nedstemt.

e. Spørgsmål vedr. ventilationsanlæg… (Thomas)
Spørgsmålet blev fremlagt. Ventilationsanlægget menes at virke som det skal og efter
hensigten, og klubben har bl.a. indhentet hjælp fra Rådgivende Ingeniører til
afklaringen. Klubbens bestyrelse mener den har gjort hvad den kan for at sikre at
klubben har fået installeret hvad vi har bestilt.

f. Bøde for omklædning/efterladen af
beklædningsgenstande i klublokalet (Johnny/Thomas)
Forslaget blev fremlagt. Forslaget blev nedstemt.

6. Valg af den samlede bestyrelse indtil 5 medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig.
Bestyrelsen blev genvalgt: Jens Muff, Kent Skovgaard, Ole Lauridsen, Tore Laursen,
Steffan Jørgensen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Begge suppleanter stillede op til genvalg uden modkandidater. Begge blev genvalgt: Steffen
Wind, Henrik Jepsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
BDO revision blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt.

Diskussion af tilstanden med banerne, forløbet med reparationer og omkostningerne herved.
Sagen er endnu ikke afsluttet men alle seks baner er funktionsdygtige.
Der inviteres til informationsmøde for alle der er interesserede i at spille på et af klubbens
hold i Danmarksturneringen, således at holdstruktur samt forventninger til holdspillere kan
præsenteres.

