Generalforsamling Lystrup Squash 4. maj 2017
Til stede: Thomas Jensen, Torben Schulz, Torben Hollingdal, Asger Hobolth, Anders Larsen
Referat

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Velkomst ved Formanden.
Dirigent: Thomas Jensen
Referent: Anders Ellitsgaard Larsen
Formandens beretning:
a. Klubben er blevet mere synlig – dels lokalt – dels i hele DK. Dette via lokale medier samt via
networking med andre klubber.
b. Lystrup Squash kalder sig Jyllands hyggeligste squashklub – et ry vi værner om og lever flot
op til.
c. Bestyrelsesarbejdet i det forgangne år er forløbet tilfredsstillende, hvor alle
bestyrelsesmedlemmer har løftet i flok i forsøget på at skabe gode rammer for både unge
og voksne.
d. Regnskabet vil vise et overskud på 16.000kr. Dette er tilfredsstillende og i tråd med andre
år.
e. Gode fremskridt hos ungdomsspillerne. Antallet er tilfredsstillende og spillerne udfordres
på deres respektive niveauer.
f. På seniorsiden har det formentlig været det bedste år til dato rent sportsligt.
i. Damerne er rykket i 1.div.
ii. Herre1 er rykket i 2 div
iii. Herre2 holdt skansen og rykkede hverken op eller ned.
Næste år vurderes det, at vi har 3 herrehold og 1 damehold, hvis alt går vel.
g. Fremmødet til den ugentlige hhv. herre- og dametræning er stor – det fungerer rigtig godt.
h. Masser af gode arrangementer i løbet af året – klubmesterskaber, træningsevents,
ranglistedage, juleafslutning mv. Tak til især Thomas for godt arbejde.
i. LIFnyt fungerer godt – tak til Rasmus
j. Hjemmeside/FB er kørt i luften og skaber kontakt til omverdenen – det ses på interessen og
nye medlemmer / prøvetimer.
Regnskabet er godkendt med et overskud på 16.000kr på året. Største post er husleje, men der
investeres også i især ungdomsmiljøet, hvilket kan ses på antal og resultater. Dejligt med unge
mennesker i klubben blandt alle seniorer.
Ingen indkomne forslag.
Alle tre på valg modtog genvalg og blev genvalgt.
Revisor valg: Sonny Sort Lorenzen
Ingen punkter under eventuelt.

Tak for en god generalforsamling.

