København, GF afholdt via Google Meet d. 25.05.2020

KSK – Generalforsamling 2020
Deltagere fra bestyrelsen: Rasmus Buch (Kasserer) Casper Kloster (Formand), Mathias
Billesbølle (It-ansvarlig).
Agenda
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskabet
4. Fremlæggelse af budget til orientering, samt fastsættelse af kontingent
5. Behandling af forslag
6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af ekstern revisor og 2 interne revisorer
8. Eventuelt
Noter fra generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
•

Rasmus Buch blev valgt som dirigent og Mathias Billesbølle som referent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
•

Bestyrelsens beretning kan læses på side 6 og 7 i Årsrapporten, se link:
https://cphsquash.dk/wp-content/uploads/2020/05/%C3%85rsrapport-ogregnskab-2019.pdf

3. Godkendelse af regnskabet
•

Regnskabet blev efter gennemgang godkendt. Regnskabet kan ses på
ovenstående link.

4. Fremlæggelse af budget
•

Bestyrelsen holder øje med indtægter og udgifter løbende og udarbejder
som udgangspunkt ikke et budget for det kommende år. Der har været
en nedgang i medlemsantallet grundet COVID-19, som betyder at
klubben ikke opnår samme omsætning som sidste år. De pt. gældende
satser for kontingent fastholdes fremadrettet. Bestyrelsen forventer at
en del af de tabte medlemmer kommer tilbage, når efteråret og
sæsonen starter op igen.

5. Behandling af forslag
•

Ingen indkomne forslag til behandling

6. Valg af medlemmer af bestyrelsen
•
•

Suresh Kumar og Mads Emil Kjærsgaard træder ud af bestyrelsen
Magnus Kjærsgaard træder ind som spilleudvalgsformand

7. Valg af ekstern revisor
•
•

Redmark fortsætter som ekstern revisor
Uffe Nielsen genopstiller som intern revisor, Jens-Jakob HjorthHartmann tilføjes som intern revisor
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8. Eventuelt
Følgende punkter blev drøftet under eventuelt
•

•

•
•
•

Bestyrelsen fremlagde nyheden om at klubben har opnået finansiering
fra Københavns Kommunes ”Klubshuspulje 2020”, hvilket betyder et
tilskud på 246.000 kr. som kommer til at gå til at afskærme
squashbanerne med glasfacader, så det er muligt at lukke af for larmen
fra banerne. På denne måde får klubben bedre muligheder for at lave
sociale aktiviteter på 1. sal, samtidig med at der spilles squash på
banerne. Bestyrelsen havde, hvis muligt, helst brugt energi på at søge
finansiering til at renovere banerne, men i denne omgang viste det sig
muligt at få midler til at renovere 1. salen, hvilket bestyrelsen ser som
et meget positiv forbedring af miljøet i klubben.
Status på COVID-19 og genåbning af klubben: Der kommer nogle
retningslinjer fra DSF, ift. hvordan og hvornår klubberne kan åbne op.
KSK afventer disse retningslinjer, men forventer at kunne åbne op i
løbet af juni, dog med visse restriktioner.
Der blev spurgt ind til hvordan vi sikrer, at bestyrelsen består også
længere frem i tiden, da der er krav om udskiftning hvert andet år i
bestyrelsen. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde.
Jens Jakob opfordrede bestyrelsen til at lave et budget for at gøre
økonomiske prioriteringer mere gennemskuelige.
Bestyrelsen blev opfordret til at få skiftet koden til døren. Der er pt.
nogle tekniske vanskeligheder, men bestyrelsen vil kigge nærmere på at
få skiftet dørkoden i den kommende periode.

