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Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 21-03-2011 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Allan Christensen (AC), Lars Guldbrandt (LG), Peter 

Mindegård (PM), Carsten Lausten (CL), Karina Hørdum 
(KH), Kristian Frost (KF), Bo Christiansen (BC), Bonnie 
Barr (BCB) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Tom Kjærbye Larsen (TKL), 
Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

07-04-2010 

Referat udsendes senest: 08-04-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsæt-

tende 
punkt/ 
Ansvarlig 

1 Opfølgning på repræsen-
tantskabsmødet 

• Valg 
• Budget 

Suppleanter ikke aktuelt pt. Der skrives til 
Århus klubberne med en opfordring om at 
finde suppleant kandidater.  
Til TU mødet bliver det stilet forslag om 
solidarisk deltagelse i bestyrelse/udvalg fra 
eliteklubberne. 
 
Budget der skal findes 80-100.000. 
Kørsel: Besluttet at forbundets takst frem-
adrettet er 2,00 kr. pr. km. 
I de ansattes kontrakter står der kørsel til 
højeste takst. Der opfordres til brug af kol-
lektiv trafik. De ansatte kommer med op-
læg der drøftes på kontormøde. 
Kontrakterne uploades på basecamp, CL 
laver en kørselsberegning på konsekven-
serne set i forhold til 2010. 
Telefoni: CL undersøger 
Bos notat efter bilagsgennemgang: CL la-
ver kommentarer. 
 
Besparelser at finde ved at omlægge 
hjemmesiden? Der er en hjemmeside 
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gruppe, TKL har navnene – KF kigger på 
det. 
Sparekatalog: Oplæg til besparelser på alle 
områder, i stil med dem som Lars har lavet 
på eliteområdet, med besparelser og kon-
sekvenser. 
Derefter diskutteres det i detaljer. 

2 Opfølgningslisten Udsat  
3 Klub med gæld Der er indkommet svar fra klub med stor 

gæld. De har indtil på onsdag til at betale 
et afdrag ellers deltager klubbens med-
lemmer ikke i slutspillet. 
Klubben ønsker et møde, CL følger op. 
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4 Fysisk møde 1/5 kl. 10.00 i Odense 
Der blev aftalt nye Skypemøder 11/4 og 
25/4. 

 

5 Eventuelt DIFs årsmøde – PM undersøger 
Der kommer ønske om kaution hos DIF fra 
KSK. 
Lægeerklæringer DM, resultater i portal – 
CL undersøger 
Alt er klart vedr. EM i Finland. 
Suppleanter hvad skete der skal undersø-
ges nærmere. 
Oplæg til revideret udviklingskontrakt, 
enighed om det ser fint ud. 
Årets klub blev udpeget det blev: !! 
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Mødet slut 21.45 


