Referat af Esbjergs Squash Klubs generalforsamling 2018
restaurant parken 21. Marts 2018
Skribent Kevin Falkenberg

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Det har været et spændende år i Esbjerg Squash Klub. Klubben har fået implementeret Danmarks
første I-squashbane, som allerede har været til stor gavn for alle medlemmer. Tusind tak til Henrik
Jepsen og Sune Christensen for det store stykke arbejde de har lagt i projektet.
Klubben har i år fået en flot make-over i form af nye hvidmalet vægge. Stort tak til John, Ronn,
Bjarne og Sune for det flotte stykke arbejde.
Esbjerg Squash Klub været værter for et par tuneringer. Klubben har afholdt Esbjerg seniorcup,
hvor der dog ikke var ligeså stor deltagelse som forrige år, hvilket skyldes at tuneringen blev
afholdt op til efterårsferien. Det var stadig en hyggelig dag med en masse god squash. Esbjerg cup
blev vundet af Thomas Søgaard Fra OSC som slog Esbjergs egen Silver Fox i en flot spillet finale.
Esbjerg Squash klub har som tradition tro igen i år afholdt klubmesterskab med efterfølgende
julefrokost. I år var der fire herrerækker, én damerække og én juniorrække. Der blev spillet en
masse seværdig Squash i diverse rækker. Det blev dog Klubbens ukronet Squashkonge Rasmus
Madsen som igen løb med titlen Klubmester, efter en hård finale mod overraskelsen i form af
Esbjergs unge håb Oliver H. Nielsen. På damesiden beholdte Esbjergs squashdronning Linda
Jensen sin trone.
Der var høj deltagelse til julefrokosten hvilket bestyrelsen var meget tilfreds med, og håber at
stimen forstætter. Der var flere sejrherrer til julefrokosten.
I 2018 har Esbjerg Squash klub fået en del nye passionerede squashspillere og derfor afholdte
klubben for første gang en begynderturnering, hvor nye spiller kunne få en fornemmelse af
hvordan squashtuneringer foregår samt møde andre spillere på eget niveau. Der blev spillet godt
squash i forhold til tuneringsniveauet var ” begynderturnering” Til sidst kunne Matias Strøm
Madsen kalde sig begyndermester.
Esbjerg Squash klub har igen i år deltaget i Danmarksturneringen. Klubben har stillet med to
damehold og fire herrehold. Damernes førstehold ligger pt. på første plads i 1 division vest, og har
taget det første skridt på vej til elitedivisionen, hvilket vi er utrolig stolte af i Esbjerg Squash klub.
Vi ser frem til hvad fremtiden byder på for det stærke kvindehold. Damernes andethold ligger og
kæmper midt i 2 division vest. Der er et par unge piger på vej frem, som snart kan supplere de to
hold.
På Herresiden har førsteholdet sikret sig playoff kampe til 1 division vest på trods af en turbulent
sæson, hvor førsteholds spilleren Michael B. Nielsen blev skadet, og derfor skulle nye unge kræfter

løfte holdet, hvilket de har gjort med maner. Herrernes andet hold har haft deres første og svære
sæson i 2 division vest, hvor ellers en stærk spillende Kevin Falkenberg har gjort et fremragende
indtryk. Der var en del spillere som skulle vende sig til det højere niveau og holdets skæbne skal
afgøres i sidste spillerunde. Tredje holdet har også haft deres først sæson i en ny og højere
division. De ligger nuværende anden sidst i 3 division vest. Det skal siges at de havnet i en utrolig
stærk pulje. Det sidste herrehold ligger i toppen af 4 division vest. Der skal lyde et stort tak til de
diverse holdkaptajner for deres arbejde.
Bestyrelsen er meget tilfreds med året, der er gået i Esbjerg Squash klub.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Regnskab blev præsenteret og godkendt at generalforsamlingen, samt budgettet for det
kommende år er taget til efterretning.
Fastsættelse af kontingent
Kontingent bliver fastholdt som forrige år.
Behandling af forslag
Der blev drøftet et arrangement/træningsdag med selveste Nick Matthew ( En af verdens bedste
squashspiller)
Derudover blev der diskuteret om opgradering af træningsfaciliteterne i klubben med hensyn af
anskaffelse af en boldmaskine.
Til sidst blev der diskuteret om klubben skulle skaffe en professionel træner.
Den nye bestyrelse tager forslagene med i planlægning af næste sæson.
Valg af ny bestyrelse
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.
Bestyrelsen består igen af:
Jens Muff
Sune Christensen
Ole Lauridsen
Kent Skovgaard
Steffan Jørgensen
Suppleanterne består af:
Henrik Jepsen
Michael B. Nielsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende møde.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisionsfirmaet BDO blev genvalgt.

