København, GF afholdt på Vestersøgade 58B, d. 31.05.2021

Generalforsamling 2021 i KSK
Deltagere fra bestyrelsen: Rune Andersen, 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
•

Mathias Billesbølle 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/wpcontent/uploads/2021/05/Koebenhavns_Squash_Klub__a%CC%8Arsrapport_2020.pdf

3. Godkendelse af regnskabet
•

Regnskabet blev efter gennemgang godkendt. Regnskabet kan ses på
ovenstående link. Overordnet set går det godt i klubben, der på trods af
Corona er kommet godt igennem 2020.

4. Fremlæggelse af budget
•

Bestyrelsen fremlagde ikke budget, da omkostningsbasen er mere eller
mindre stabil fra år til år. Det blev fra klubbens medlemmer bemærket
at Bestyrelsen bør have et officielt budget, også for at kunne budgettere
og følge op på nye projekter.

5. Behandling af forslag
•

•
•
•
•

Der blev stillet forslag om at forbedre køkkenfaciliteterne i klubben, da
der pt. ikke er mange muligheder for at forberede mad og vaske
ordentligt op efter afholdelser af arrangementer, fx turneringer.
Bestyrelsen oplyste, at der umiddelbart er luft i budgettet til dette og at
medlemmer gerne må bidrage i form af at lede initiativer som dette,
selvfølgelig i tæt koordination med bestyrelsen
Konkret ønske om opvaskemaskine i køkkenet.
Ønske om klubtøj. Bestyrelsen (Casper) er allerede igang med at
undersøge mulighederne. Medlem Nicolas fremlagde på skrift forslag om
at indgå en aftale med sportsstore365.com.
Ønske om opprioritering af rengøring. Dette punkt er allerede iværksat
med ny rengøringshjælp indenfor nærmeste fremtid.
Ønske om at låsen til klubbens lokaler er mere stabil.
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6. Valg af medlemmer af bestyrelsen
•
•

Christian Hein, Andreas Heinung og Mathias Billesbølle træder ud af
bestyrelsen
Kristine Svane træder ind i bestyrelsen – konstituering sker på næste
bestyrelsesmøde

7. Valg af ekstern revisor
•
•

Redmark fortsætter som ekstern revisor
Uffe Nielsen genopstiller som intern revisor, Jens-Jakob HjorthHartmann tilføjes som intern revisor

8. Eventuelt
Følgende punkter blev drøftet under eventuelt
•

•

Mulighed for at sætte en dartskive op i klubbens lokaler. Der var både for og
imod dette tiltag, da det på den ene side kan skabe noget mere socialt, mens
det på den anden side falder uden for klubbens formål – Bestyrelsen vil drøfte
det nærmere.
Forespørgsel om Isbjørn/Glory Cup. Bestyrelsen er i samarbejde med Claus (udvikler
af hjemmesiden) i gang med at sætte et turneringssystem op på hjemmesiden.

