Nyhedsbrev Kolding KFUM Squash februar 2012
Hej squasser
Håber, du nyder at dyrke squash og har fuld gang i spillet. Vinteren er stadig over os, så der er lang tid, til de
udendørs aktiviteter starter. Vi har samlet lidt blandet nyt, som vi gerne vil informere om i dette
nyhedsbrev.
•
•
•
•
•

Bestyrelsen
Generalforsamling den 22. marts
Kontingent – det er op over
DM i Kolding den 13. – 15. april
Klubmesterskab i maj måned

Bestyrelsen:
Kolding KFUM Squash er som bekendt en idrætsforening med en flok frivillige, der gør en indsats, for at
klubben kan fungere. Aktivitetsniveauet afhænger af, hvem der vil løfte. Og er der ingen, der vil dét, går det
hele lidt i stå. Det har heldigvis været klubbens styrke gennem alle 20 år, at der har været og stadig er
mange, som syntes, at det er skægt at være med i en succes. Alle har de været med til at gøre Kolding
KFUM Squash til en af Danmarks bedste squashklubber.
Det er ganske naturligt og sundt, at der er en udskiftning i klubben, og vi har været i den heldige situation,
at vi som en af de eneste squashklubber i Danmark ikke har haft problemer med at rekruttere nye kræfter,
når nogle måtte sige fra.
Nu sker der det, at der skal en større omrokering til i bestyrelsen, og det kommer til at ske på
generalforsamlingen den 22. marts. Se vedhæftede indbydelse.
•

•
•

Klubben skal have ny formand. Bent Jørgensen, som var en af initiativtagerne til klubben for 20 år
siden, har på grund af slidgigt valgt at stoppe. Formanden havde ellers en plan om at blive
Danmarks ældste squashspiller, men slidgigten satte desværre en stopper for det projekt. Det
betyder, at Bent Jørgensen stopper på både det organisatoriske- og det sportslige plan.
Jesper Verner, som også har været med i rigtig mange år, har også besluttet at stoppe. De seneste
år har Jesper blandt andet været en af drivkræfterne omkring elitearbejdet i klubben.
Claus Holm-Søgaard, klubbens kasserer, har ligeledes valgt at trække stikket. Claus har fået smag
for de mere ekstreme sportsgrene og har valgt at lægge sit fokus der.

Det betyder, at der skal nye folk til, og der arbejdes hårdt i kulissen på at samle en slagkraftig bestyrelse,
som kan løfte klubben op mod nye højder. Der er en række vigtige opgaver omkring det fremtidige
elitearbejde og fastholdelsen af det flotte medlemstal i klubben. 500 aktive squashspillere giver et godt
rygstød at starte på.

Vi håber, at det hele falder på plads til generalforsamlingen, men vil da gerne opfordre til, at du melder dig
på banen, hvis du har lyst til at være med i en succes, og byder ind med, hvad du kan. Vi har brug for mange
folk, og det kan være til stort som småt.
Husk, det pynter på dit CV, at du har været engageret i en organisation, hvor du har været med til at styre
500 medlemmer.

Generalforsamling:
Vi har valgt igen i år at holde generalforsamlingen i sportsbutikken Sportigan i Jernbanegade i Kolding.
Sidste gang var vi rigtig mange og havde en fantastisk aften. Denne gang har Sportigan virkelig rystet posen
og giver nogle mega-rabatter til klubbens medlemmer.
Sæt kryds ved den 22. marts kl. 19.00. Da rykker det for alvor.

Kontingent:
Det er også ved at være op over, hvis du ikke har fornyet dit kontingent. Du skulle måske overveje, om du
ikke skulle skifte til årskontingent og slippe lidt billigere.
Har du ikke betalt endnu, kan du stadig nå det, men det kræver, at du dropper en mail til kontor@koldingsquash.dk og skriver, at du er netop har betalt.
Vi har gennem lang tid arbejdet med et nyt kontingentsystem, men det er lidt kompliceret, da det griber
ind i booking- og dørsystemet, så det skal gennemtænkes ordentligt.
Planen er, at vi på et senere tidspunkt kan præsentere et mere dynamisk kontingentsystem.

DM i squash i Kolding:
Den 13. – 15. april sker der noget virkeligt stort i klubben. Vi skal afholde DM i squash. Hele Danmarks elite
kommer til Kolding på en gang, og det er i år meget åbent, hvem der vinder DM. Flere bejler til titlen, og
klubben har da også spillere med helt fremme, som nok skal gøre en god figur. Se vedhæftede plakat.
Der bliver fuld knald på banerne i tre dage, og du er indbudt til at kigge på eller måske ligefrem deltage.

Klubmesterskab:
Klubmesterskabet og tilhørende fest er programsat til først i maj, inden Squashdanmark går helt i sommermode. Det bliver en dag med masser af squash og efterfølgende fest for alle i klubben. Endelig dato
annonceres på nettet og i hallen.

Nye medlemmer
Der er altid plads til nye medlemmer. Måske kender du nogen der kunne bruge lidt motion og samtidig
have det sjovt. Vi har lavet en ny flyer som kommer til at være i hallen som promotion over for nye
medlemmer, Hvis du kender du nogen der skal have kærligt spark, så send den vedhæftede PDF videre og
vær med til at vi kan fastholde vores position som en af Danmarks største klubber.
Venlig hilsen

Bent Jørgensen
Formand - Kolding KFUM Squash
Klintevej 113, 6000 Kolding
75535768 - 26883344
bj@kolding-squash.dk

