Referat af generalforsamling d. 22/3 i Esbjerg Squash klub

Onsdag d. 22/3 afholdtes ordinær generalforsamling i Esbjerg Squash Klub på Restaurant Parken
Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad.1.
Til dirigent valgtes Linda Jensen og som referent Michael Nielsen.

Ad.2.
Formanden Jens Muff aflagde beretning for det forgangne år.
Året har budt på megen aktivitet.
Bl.a. var det forslået at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling vedr. udvidelse af squash hallen. Efter
nærmere analyse grundet udvikling af klubbens medlemstal, blev forslaget trukket tillbage. I stedet blev det
vedtaget at afvikle klubbens gælde med 700.000 kr.
I 2016 blev der tilmeldt yderligere et kvindehold, så ESK pt har 2 hold med i Danmarks turneringen, og der
har været en stigning i antallet af kvindemedlemmer i klubben.
På herresiden har klubben udviklet en større brede og der er stor interesse for holdkampene blandt de
mandlige medlemmer, hvilket har øget konkurrencen om pladserne, på klubbens 4 tilmeldte hold.
Beslutningen om faste holdkaptajner har fungeret godt i praksis.
Det har været udbedring af et par baner, og det vurderes at standen af vores baner er bedre nu end de
sidste par år. Vedligeholdelsesdagen i august vurderes som positivt, og gentages igen, denne gang bliver
projektet, opfriskning med ny maling.
Åbent hus i september gik ok, og tiltrak lidt nye medlemmer, dog ikke i nærheden af rekord.
Klubmesterskabet i november, blev et brag af en succes, med det højeste antal tilmeldte i mange år og det
samme gjaldt festen om aftenen. Rasmus Madsen og Linda Jensen tog hhv mesterskabet hos mændene og
kvinderne.
2016 bød på nogle flotte resultater hos vores juniorer. Marcus Holm Nielsen vandt som den første junior i
klubbens historie et JGP, og Marcus og Oliver vandt bronze og sølv til dette års JDM. Der har været god
fremgang blandt mange af vores juniorer, og det ser ud til at der er flere der er på den rette vej. Stor ros til
hele juniorteamet, John, Kent, Steffen og Phillip. Et fokusområde i 2017 kunne være justere vores setup på
juniorsiden.

Linda Jensen kunne endnu en gang kalde sig veteran Danmarksmester i hendes aldersgruppe,
Starten af 2017 har budt på 2 flotte afholdte turneringer. Seniorturneringen i februar må betragtes som
endnu en succes, med masser af god squash og ånd. Seniorturnering blev opfulgt med en brag af et JGP i
marts, med over 100 tilmeldte. Klubben har kun høstet lutter positiv feed-back fra begge turneringer. Stor
ros og kæmpe tak til alle involverede og dem som bidrog med hjælp..
2016/2017 betragtes som et godt år for ESK, der hersker en god ånd i klubben hvor alle kan føle sig
velkommen. Vi har et fint aktivitetsniveau og der er mange frivillige kræfter som ønsker at hjælpe til. Nye
bidrag og ideer er naturligvis velkomne.
Ad.3.
Ole Lauridsen oplyser at regnskabet var forsinket pga sygdom hos BDO. Vores kontakt havde desværre fået
en blodprop.
Der gøres opmærksom på at de fleste bandereklamer udløber til efteråret, hvorefter vi mister lidt indtægt.
Sune Christensen retter en indsats mod at forny eller skaffe nye bandereklame sponsorer i 2017.
Budget 2016: -53.000 kr.
Resultat 2016: -48.000 kr.
Vores revisor hos BDO havde ingen kommentarer til årsrapporten. Regnskabet for 2016 blev herefter
vedtaget godkendt.
Kent Skovgaard påpegede at en fremtidig afløser i Esbjerg Squash Center skulle være en med tilknytning til
klubben, da bestyrelsesmedlemmerne sidder på megen magt, og det kunne resultere i en fremtidig twist.
Ole Lauridsen fremlagde budget for 2017 som blev godkendt af en enig forsamling.
Klubben har haft en lille stigning i det forgange år, så antallet af medlemmer pt. er 199.

Ad.4.
Det blev vedtaget at klubbens kontingent fastholdes uændret.

Ad.5.a.
Henrik Jepsen fremlagde forslag om investering af Isquash.
Investering lyder på ca. 210.000 kr. for installering. Abonnement for løbende opdatering løber sig til ca. 100
€ pr. mnd.
Mandat til ekskursion til München og evt. efterfølgende investering blev vedtaget efter et stort flertal ved
en åben afstemning. Dog blev der påpeget at finde en billig løsning på ekskursionen til München.

Ad.5.b.
Michael Holmegaard fremlagde et forslag om investering af 2 padelbaner. Forslaget blev afvist og ikke bragt
til afstemning. Michael Holmegaard og Steffan Jørgensen vil undersøge muligheden, men uden ESK´s
involvering.

Ad.6.
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer var på genvalg. Sune Christensen stillede op til valg. Derfor
afholdtes skriftlig afstemning.
Til bestyrelsen blev der valgt:
Jens Muff
Ole Lauridsen
Kent Skovgaard
Steffan Jørgensen
Sune Christensen.

Ad.7.
På valg af suppleanter til bestyrelsen var Henrik Jepsen, Steffen Wind og Michael Nielsen. Derfor afholdtes
der skriftligt valg.
Som suppleanter til bestyrelsen blev der valgt:
Henrik Jepsen
Michael Nielsen

Ad.8.
Ole Lauridsen foreslår genvalg af BDO som revisor. Genvalg blev vedtaget.

Ad.9.
Der efterspørges flere hænder til juniortræning. Vi har ca. 18 børn til 6 baner hver mandag og onsdag. Kent
Skovgaard foreslår at klubben "køber" en eller flere trænere og evt. deler juniorer op efter niveau. Alle som
kunne have tid og lyst opfordres til at hjælpe til med træningen af vores juniorer.

Der blev diskuteret om tilgang af spillere udefra til damernes og mændenes førstehold ved evt. oprykning
til hhv. elitedivision og første division. Det besluttes at indlede en debat igen efter en evt. oprykning.

Som dirigent

Linda Jensen

