
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 29-11-2010 kl. 20.00 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Allan 

Christensen (AC), Carsten Lausten (CL), Karina Hørdum 
(KH), Kristian Frost (KF) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Bo Christiansen, Peter Mindegård Møller, Bonnie Barr  
Referent CL 
Referatudkast godkendes senest: 02-12-2010 
Referat udsendes senest: 03-12-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Squashportalen Allan orienterede om sine møder i Indien. 
Operation Matrix er afsluttet og deres ikke 
længere ansatte programmør færdiggør de 
udeståender der er. Han arbejder frem til 
15/12. 
Det bliver lagt på testsiden, hvor kontoret 
tester det virker inden det kommer i 
produktion. 
Der er 3 interesserede firmaer der ønsker 
at tage over med hver deres profiler. AC 
har mandat til at beslutte hvem der skal 
have opgaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC 

2 Budgetmødeopfølgning De 30000 til weekendsamlinger der var 
uafklaret til budgetmødet, kunne undværes 
under talenttræning og pengene overføres 
til at nedbringe egenbetalingen på regional 
træning. 
Der kan fortsat findes uklarheder i DK 
turneringsreglerne, CL kigger dem 
igennem og sletter de menings 
forstyrrende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Opfølgningslisten Listen var ikke blevet klar, men der er ikke 
nogle opgaver der er presserende, punktet 
tages på næste møde. 

 
 
TKL 

4 DIF konference - foreningsliv Konference 3-5/2, vigtigt at deltage for at 
gøre os synlige i DIF familien og for at 
danne netværk. 
Der søges deltagelse fra alle led: 
Ansatte: BCB og CL 
Politisk niveau: BC? 
Klubniveau: Tilbud udsendt til 
idealklubberne. 

 
 
 
 
CL sørger for 
tilmelding 
BCB kontakter 
idealklubberne 



5 Eventuelt Beslutning om afholdelse af 
Repræsentantskabsmødet det bliver i 
forbindelse med Senior-DM lørdag d. 26. 
marts kl. 11.00 i Herning. 
Turneringsudvalget har mange sager og er 
presset ikke mindst pga den sparsomme 
bemanding. Det skal undersøges om der 
kan gøres noget så administrationen kan 
lette arbejdsbyrden. 
CL orienterede om, at der er sendt en sag 
til appeludvalget. 
Der er tilmeldt et hold til hold VM for herrer 
i Tyskland til August, efter indstiling fra 
landstræneren er blevet godkendt i elite- 
og uddannelsesudvalget. 

 

Mødet slut 20.51 


