
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 3. møde 2010 
Dato 230810 
Sted Forbundskontoret Odense 11.00 
Deltagere Lars Guldbrandt (LG), Karina Hørdum (KH), Peter 

Mindegaard (PM), Bonnie C. Barr (BCB), Francesco Busi 
(FB), Bo Christiansen (BC), Kristian Frost (KF), Ela Lidwin 
(EL),  Carsten Lausten (CL), Ansvarlige benævnes med 
initialer. 

Afbud Tom Kjærbye Larsen (TKL), Allan Christensen (AC), 
Referent CL 
Referatudkast godkendes senest: 27/8 
Referat udsendes senest: 27/8 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Bemærkninger/ tilføjelser til denne 
dagsorden 

Ingen  

2 Generelle sager  

1. Budget 2011 og 
virksomhedsplanen 2011, oplæg 
og aftaler om hvem gør hvad. 
Aftaler om budgetmøde dirigent 
mm.  

2. Eliteudvalget, orientering om og 
evt. problemstillinger herfra der 
skal tages op  

3. Turneringsudvalget, bemanding 
mm.  

4. Squashportalen  
5. Next Step, orientering  
6. Udviklingskonsulenten  
7. Let please henvendelse fra 

Morten Sørensen  
8. Deltagelse i DIFs budgetmøde 

1-2 oktober, hvem?  
9. ??  
10. Eventuelt 

1. CL opdaterer virksomhedsplan og laver 
budgetudkast til næste telefonmøde. 
 
Der afsættes en pulje til elite- og 
uddannelsesudvalget som de fordeler 
 
Dirigent der blev foreslået et par 
dirigenter CL undersøger om de kan 
 
Budgetmødet bliver afholdt ifm OSMKs 
challenger lørdag d. 20 november. 
 
Bemærkninger fra 
repræsentantskabsmøde vedr. 
gennemskuelighed indarbejdes 
 
2.Eliteudvalget – status udsendt kort før 
sommeren, udvalget er fuldt bemandet og 
der planlægges et første møde i løbet af 
september. 
Der vil blive præciseret krav til spillerne 
på alle niveauer bla. vedr. 
hjemrapportering fra turneringer. 
 
3. Bemanding ønskes fortsat! Nogle 
konkrete navne kom på tapetet, og vil 
blive kontaktet. Det blev aftalt, at der 
arbejdes i den rækkefølgesagerne kommer 
ind, og at der laves en nyhed om det til 
hjemmesiden. Der kan ikke tages kontakt 
med enkeltpersoner i udvalget kun med 
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kontoret. 
Der udarbejdes en arrangementshåndbog 
med deadlines. 
Reglerne skal have gennemgribende 
renovering. 
 
4. Her var AC med via telefonen. 
Systemet skal gennemtestes de kommende 
dage og der vil blive kontaktet et antal 
testpersoner. 
Til en fremtidig ønskeseddel til systemet 
er at man skal kunne lave en 
turneringsrapport hvor man indrapporterer 
uregelmæssigheder online. 
 
5. Next Step orientering. Der har længe 
været arbejdet på et møde med TD/DIF 
men det er ikke lykkedes at finde en dag 
hvor begge samarbejdspartnere kan. 
Status klubdel er uploadet, der laves status 
på udannelsesdelen. 
 
6. Squashskolen kører. Ketcher Sport der 
batter samarbejde med de andre 
ketcherforbund, der er fundet DIF penge 
til projektet. 
Roadshow og spørgeskema, klubberne får 
lejlighed til at vende tilbage. 
 
7. PM og BCB tager sig af henvendelsen 
 
8. Er i idrættens Hus. TKL? PM kan 1/10 
og BC undersøger sine muligheder. 
 
9. sponsoroplæg uploadet, til 
kommentering. 
 
10. Debitorgennemgang viste 2 klubber i 
restance, kontoret skriver til dem og har 
de ikke svaret pr. 1/9 bliver de slettet fra 
DK turneringen. 
Fremadrettet procedure, skylder en klub 
over 10.000 så sker følgende 
1.  en rykker mail 
2. Et anbefalet brev 
Hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til 
konsekvenserne. 
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7 Eventuelt  Punkt til næste fysiske møde, bestyrelses 
arbejde i fremtiden 

 

 Mødet slut 19.43  
 
 


