
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 20-09-2010 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Lars Guldbrandt (LG), Allan Christensen (AC), Tom 

Kjærbye Larsen (TKL), Kristian Frost (KF), Bonnie Barr 
(BCB), Carsten Lausten (CL) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Peter Mindegård Møller, Bo Christiansen, Karina Hørdum 
Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

23-09-10 

Referat udsendes senest: 24-09-10 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

0 Tilføjelse til dagsorden Punkt 5-9 blev tilføjet  
1 Status Squashportalen Status udsendt af Allan. 

Det er op til os selv hvornår vi ”går i luften”, men i 
første omgang skal prioritet 1 og 2 features testes 
de kommende dage, og prioritet 3 når de er klar. 
Der skal konverteres data. 
Derefter får enkelte større klubber adgang til at 
teste i forhold til deres data, og derefter får niveau 
2 brugerne (klubberne) adgang. 
Det skal sikres at klubdata er korrekt og at 
spillerne står rigtigt, og holdkaptajner skal ind. 
Korrigeret rangliste offentliggøres på 
hjemmesiden som pdf. 
Status vedr. portalen på forsiden af hjemmesiden 

 
 
Kontoret 
 
AC 
 
 
 
 
 
AC/Ela 
 
CL 

2 Virksomhedsplanen Enkelte redaktionelle og enkelte afsnit der skal 
ændres. 
Mediepolitik og hjemmeside skal indskrives.  
CL retter og laver version 3.0 
CL meddeler TKL klubstatus til kortet 

 
 
 
CL 
CL 

3 Budget 2011 Oplæg udsendt af CL. Der skal ses på 
kontingentindtægten og løn fordelingen. Ellers 
følger oplægget i store træk det for i år. 
Alle kigger det igennem til næste gang. 

 
 
 
Alle 

4 Økonomi elite Elitebudgettet er væsentligt overskredet. CL laver 
en deltaljeret og verbal oversigt til næste møde. 
Indtil videre bliver der stop for al forbundsstøttet 
aktivitet. 

CL 

5 Ugedag for telefonmøder Mandag fastholdes. 
Næste møde bliver allerede næste mandag d. 
27/9 og allerede kl. 17.00. 

 



6 DK turneringen Der har vist sig nogle uhensigtsmæssigheder/fejl i 
reglerne vedr. muligheden for at udsætte kampe 
og vedr. antallet kampe for eliten i mellemspillet. 
Der samles op om der evt. er andre og indkaldes 
til et ekstraordinært TU møde i forlængelse af 
budgetmødet, med ændringer i reglerne som 
eneste punkt. 

 

7 Medlemsblad Afventer svar fra PM vedr. dialog med Morten 
Sørensen. BCB taler med PM 

PM 
BCB 

8 Medlemsregistrering Den ændrede DIF registrering gør at vi skal 
overveje vores kontingentstruktur. Der kommer et 
incitament til medlemsfremgang i 
fordelingsnøglen gældende fra 2013. 

 

9 Sponsor Der laves en status over manglende levering og 
TKL/CL tager et møde med LS Sport 

CL 

10 Eventuelt   
Mødet slut 22.00 


