
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 13-12-2010 kl. 20.00 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Allan 

Christensen (AC), Carsten Lausten (CL), Kristian Frost 
(KF), Bo Christiansen (BC) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Peter Mindegård Møller, Karina Hørdum, Bonnie Barr 
Referent CL 
Referatudkast godkendes senest: 16-12-2010 
Referat udsendes senest: 17-12-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Opfølgningslisten Uploadet af TKL, blev gennemgået. 
Ad. 1-3 Squashportalen: kontoret laver 
udestående liste over alt hvad der mangler 
også fremadrettet. 
Ad 4. Hjemmesidegruppe haves, 
mediepolitikgruppe efterlyses, skal være 
klar først. 
Sponsorer: Tovholder til sponsorgruppe 
mangler. Oplæg tidligere uploadet fra CL 
opdateres. TKL uploader gammelt 
materiale. 
Samarbejde – evt. i form af seminar tages 
op på fysisk møde 22/1. 
Roadshow: også 22/1 BCB uploader 
materiale. 
Turneringsprogram: Øst Danmark er 
slutstillingerne klare, Vest Danmark må 
afvente sag i appeludvalget. 
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2 Turneringsudvalget Der er mange sager og udvalget mangler 
medlemmer. Disse skal findes nu. 
Beslutning at skrive til 
elitedivisionsklubberne og kræve de skal 
stille med et medlem, skal også indskrives i 
reglerne ved næste revision. CL laver et 
udkast. 
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3 Squashportalen Aftale med nyt firma der skal overtage den 
videre udvikling og til retning.  
3. muligheder for aftaler: 1. opgaver til en 
fast pris, 2. opgaver der købes til en 
timebetaling ell. 3. Hyre en udvikler for en 
længere periode.  
Besluttet at satse på sidstnævnte i første 

 
 
 
 
 
 
 



omgang. 
AC laver regneark m. licens oprettelser til 
fakturering. 

AC 

4 Nyt fra kontoret Orientering vedr. medlemsregistreringen er 
lagt på hjemmesiden, DIF kongressen der 
virker ikke som om det lykkes at få nogle 
klubrepræsentanter med, der er 3 sager i 
appeludvalget, Opførselsklagesag. 

 

5 Eventuelt Henv. Fra Birkerød vedr. Rudersdal 
Kommune, TKL følger op og tager evt. et 
møde med kommunen sammen med BC. 
Der er ved at blive nedsat en challenger 
projektgruppe via SQOs forum, BC tager 
kontakt. 
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Mødet slut 21.30 


