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Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 21-03-2011 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Allan Christensen (AC), Lars 

Guldbrandt (LG), Peter Mindegård (PM), Carsten Lausten 
(CL), Karina Hørdum (KH), Kristian Frost (KF),  
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Bo Christiansen (BC), Bonnie Barr (BCB) 
Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

24-03-2010 

Referat udsendes senest: 25-03-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsæt-

tende 
punkt/ 
Ansvarlig 

1 Bilagsdag AC og BC har udsendt sammenfatninger til 
bestyrelsen. 
Ad. 1 i Allans skrivelse iværksættes. 
CL opsiger nyhedsbrevs abonnement. 
Målsætning om at nå alle bilag igennem 
blev ikke nået, BC har efterfølgende gen-
nemgået de resterende. 
Lavt antal fejlposteringer og uden betyd-
ning. 
Der skal genregistreres for at kunne kon-
vertere til en ny kontoplan der passer med 
budgettet. TKL udsender tilrettet. 
Bestyrelsen arbejder videre med et revide-
ret budget 2011. Det skal sikres at de fejl-
skøn der har været fx feriepenge vil blive 
tilrettet. 
Fremadrettet skal budgetmøde praksis 
ændres. 

 
 
Kontoret 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
TKL 

2 Årets klub AC/TKL sender til CL der færdiggør mate-
rialet og drager konklusionerne. 

AC/TKL/CL 

3 Orientering fra Sekreta-
riatet 

DIF møde vedr. nyt politikkatalog. Bag-
grund en intressent analyse blandt primært 
politikere. PM sender tilrettet høringssvar til 
CL der sender til DIF. 

 
 
PM 
CL 
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En klub har haft opgivet mistænkelige 
medlemstal en kontrol har vist de var for-
kerte og det betyder 193 medlemmer flere. 
En anden klub har også stor tilbagegang, 
her er regnskabet modtaget der viser en 
markant tilbagegang.  
Kontoret tjekker de klubber der har et mis-
tænkeligt tal ved at tage kontakt til de re-
spektive kommuner for at få folkeoplys-
ningsmedlemstallet. 
En tredje klub har en stor gæld til forbun-
det, og er igen blevet rykket med forslag til 
afbetalingsplan. Sker det ikke kan klubben 
ikke deltage i DK turneringen 2011/12. Det 
gælder endvidere at skal klubben have 
deltagere til JGP, JDM, europæisk jgp så 
kræver det forudbetaling de kommende 2 
år. 

 
 
 
 
 
 
BCB 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
 

4 Repræsentantskabsmø-
de 

Valg er afklaret med appeludvalg og kriti-
ske. 
Fremadrettet skal beretningsprocessen 
være ude i bedre tid. 
Svar på kritiske og Aktuel debitorliste laves 
og medbringes til mødet. 

 
 
 
 
CL/ELA 
 

5 Breddestrategi Der skal ses på løn fordelingen og der skal 
kunne præsenteres oplæg til proces på 
rep. mødet. 

 
PM/BCB 

6 Eventuelt Ansøgning fra Helsinge vedr. ekstraor-
dinært tilskud til challenger – afvises. 
 
LG/TKL planlægger kontormøde. 

 
CL 

Mødet slut 21.01 


