
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 1. møde 2011 
Dato 220111 
Sted Forbundskontoret Odense 10.00 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Peter 

Mindegaard Møller (PMM), Allan Christensen (AC), Bo 
Christiansen (BC), Karina Hørdum (KH) Ansvarlige 
benævnes med initialer. 

Afbud Bonnie C. Barr (BCB), Carsten Lausten (CL), Francesco 
Busi (FB), Kristian Frost (KF) 

Referent BC og AC 
Referatudkast godkendes senest: Fredag d. 28/1. 
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Bestyrelsens arbejde i 
fremtiden 

Hvordan skal forbundsstrukturen være fremadrettet. 
Skal der etableres flere udvalg og hvordan skal disse 
forvaltes?  
Sammensætning af TU skal ændres således at der 
er min. en juniorbekendt, samt at eliteklubberne der 
ikke er repræsenteret i bestyrelsesarbejdet eller i 
eliteudvalget, 2 af Eliteklubberne skal stille med en 
kandidat ved valg til TU.  
TKL vil gerne forsætte som formand, men opfordre til 
at man finder en kandidat der kan overtage på kort 
sigt. 
Spillerrepræsentant i bestyrelsen, vedkommende 
skal løfte opgaver på lige fod med resten af 
bestyrelsen og vælges af og blandt elitespillerne. 
Strukturen vedbliver således at der er E&U samt TU, 
men ellers nedsættes der projektgrupper. 
 

 

2 Squashportalen/Danmarks
turneringen 

Squashportalen, Inderne er i gang med at justere til 
så der kan startes en ny sæson. Der kan tilføjes nye 
hold, der kan ændres i divisionerne. Testes søndag 
23/1-2011.  
Vedr. rangliste, så foreslås det at kun individuelle 
turneringer tæller med i aktivitetsmålingen. 
 

 

3 Medlemsregistrering og 
forbundskontingent 

Medlemsregistreringen foregår således at klubberne 
melder tilbage til kontoret på to måder. En måde er 
som tidligere, hvor der indberettes med antal 
medlemmer pt. dette afregnes klubkontingent efter, 
og så indberettes der ligeledes hvor mange 
medlemmer har der været i løbet af året, altså 
medlemmer som har været i klubben i min. 2 mdr. 
Kontoret udsender kort vejledning til klubberne. 
 

 



4 Sponsor udbud og strategi 
Mediestrategi 

Mediestrategien der nedsættes en projektgruppe og 
der tilknyttes professionel bistand.  
Der udarbejdes et nyt kommissorium vedr. 
mediestrategien og politikken TKL udarbejder udkast 
hertil. Opslag om gruppen opsættes på hjemmesiden 
herefter. 
Sponsorstrategien optælling af materiale behov til 
landshold og mht. bolde (CL undersøger om bolde er 
udsendt). Sponsorstrategi sættes sammen med 
mediestrategien. 
 

 
 
 
TKL 
 
 
CL 

5 Roadshowet BCB skal udsende et notat til bestyrelsen om 
hvorledes et møde skal forløbe, således at vi er klar 
på at kommentere.  
Kommentarer til spørgeskemaet oploades med 
initialer således at bestyrelsen kan kommentere på 
de enkelte spørgsmål.  
Gennemgås på næste Skype-møde. 

 

BCB 
 

6 Bestyrelse/kontor – 
forventning/krav 

Eksempler på bestyrelsens ønsker til kontoret: 
• Opdatere hjemmesiden jævnligt med 

nyheder 

• Samarbejde med udvalg – støtte, besvare 
forespørgsler 

• Besvare emails indenfor 24 timer (evt. vende 
tilbage med egentligt svar senere) 

• Registrere al arbejdstid 

• Registrere møder i kalender (synligt) 

• Være til stede på kontoret iflg. 
Arbejdsbeskrivelser 

Tilbagemelding fra kontoret  (CL) 7-2. 
 

CL 

7 Opfølgningslisten Opgaver vedr. TU-møde og repræsentantskabsmøde 
tilføjet til listen. 

 

8 Evt. Skype-møde 21-2 flyttes til 28-2  
 


