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Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsætte

nde punkt/ 
Ansvarlig 

1 Budget Status Diskussion af status for økonomien pt. 
overskridelser på elite –og 
talentudviklingsbudgettet. Kontoplan og budget 
matcher ikke. Derfor ny oversigt udarbejdet af 
TKL. Der er færre indtægter end forventet fra 
kontingenter. Ekstra penge fra DIF (ifm IT-
nedlæggelse af Infosport i DIF) og 
besparelsespuljen indgår i samlet balance. Dvs. 
der er brugt 120.000 kr. mere end budgetteret, 
selvom regnskabet ikke giver underskud. Da 
andre budgetposter ikke er overskredet. 

TKL og CL 

2 Squashportalen Alle resultater SKAL indtastes ASAP. Dette er 
topprioritet. 
Der kommer flere udgifter end forventet, da der 
er fremkommet flere fejl nu end fundet i tests. 
Portalen åbnes derfor ikke endnu til flere 
brugere. Pilotbrugerne har endnu ikke indberettet 
resultater i portalen.  
Status over forventet forbrug for portalen 
udarbejdes af Allan 

CL og ELA 
 
 
 
 
 
 
 
Allan 

3 Medlemsregistrering Bestyrelsen skal tage stilling til evt. ændringer i 
kontingentstruktur på baggrund af ny 
medlemsregistrering. TKL og BCB udarbejder 
udkast til dette ud fra BCB’s notat fra møde om 
medlemsregistrering med andre forbund. Det 
skal helst være udgiftsneutralt for klubber at 
indberette flere medlemmer af den nye type. Eller 
give bonus. Der skal regnes på forslag. 

TKL og BCB 



4 Opfølgningslisten TKL gennemgik listen og retter den til. 
a) Mediestrategi: eksisterende projektgruppe 

skal spørges om de vil komme med 
udkast til overvejelser om mediestrategi, 
som bestyrelsen kan tage stilling til. TKL 
kontakter dem. 

b) Sponsor og Udbudsrunde: 
Sponsorstrategi kan drøftes bl.a. i 
eliteudvalg. Udbudsrunde skal sættes i 
gang nu og afklaring med nuværende 
sponsor. 

c) Arbejdsopgaver kontoret m.v. Der ønskes 
et fællesmøde om dette. 

d) VPN opkobling: Afventer efter jul 
e) Roadshow: forsinket. Afventer efter jul 

samt strategi i forhold til ny 
fordelingsnøgle.  

f) Referat fra budgetmødet skal sendes til 
bestyrelse jf. dette 

TKL 
 
 
 
 
 
 
 
 
TKL og CL 
 
TKL 
 
 
BCB 
 
 
CL 

5 Budget 2011 Budget 2011. Tages op på næste møde  
6 Evt. Er der brug for et fysisk møde inden 

budgetmødet? 
Dagsordensforslag til møderne bedes udsendt af 
CL inden mødet 

 
 
CL 

 
Mødet sluttede 21.00 


