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Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 11-04-2011 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Allan Christensen (AC), Lars 

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

Afbud Kristian Frost (KF), Bo Christiansen (BC), Bonnie Barr 
(BCB) 

Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

14-04-2010 

Referat udsendes senest: 15-04-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsæt-

tende 
punkt/ 
Ansvarlig 

1 Kautionsforpligtiglese 
 

Der foreligger en ansøgning fra klub der øn-
sker DIF lån til udbedring af deres anlæg. Det 
principielle er at det er til renovering, hvor tidli-
gere kautionsgarantier har været til banebyg. 
Som udgangspunkt blev ansøgningen positivt 
modtaget, men der er nogle ting der skal afkla-
res, hvorfor CL kontakter DIF for at få afklaret: 
Hvorfor vil DIF have vi kautionerer? 
Hvad er det vi hæfter for? 
Det vil i givet fald være 3 klub vi kautionerer 
for, vi har negativ egenkapital er det realistisk? 
Hvis DSqF på et tidspunkt selv skulle få brug 
for en kredit hos DIF vil det være en hindring 
med kautionsaftaler? 
Kan det risikeres personlige forpligtigelser for 
bestyrelsen? 
 
Yderligere et par klubber har problemer med 
deres udlejer, aftalerne skal tjekkes med DIFs 
jurister, for at få overblik over rettigheder og 
pligter. 

 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

2 Hjemmesiden Arbejdsgruppen igangsættes, så der kan væl-
ges system. 
Vedr. betaling aftales nærmere med Composi-
te. 

TKL/KF 
 
TKL 
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TKL finder gammelt oplæg til hjemmeside og 
rundsender. 
Hostes der gratis vil det give en besparelse på 
10.000. 

3 Økonomi BCs notat med CLs kommentarer blev gen-
nemgået. Telefoni/bredbånd undersøges i for-
hold til hele pakken. 
Kalender der viser aftalte møder for de ansatte 
så man i god tid kan planlægge transporten og 
skabe et bedre overblik over transportbehovet 
bil ctr. kollektiv. 
Ela laver udtræk af kørslen 2010. 
Kan det svare sig at lease en bil til de ansatte 
for at spare kørepenge? 
Bank: Der skal indhentes en række tilbud for at 
se hvad der kan spares ikke mindst på ud-
landsbetalingerne. CL sender engagements-
oversigt til BC og LG. 
 
Besparelser: 
Bredde der er fundet 10.000 og der skal findes 
yderligere 10.000 på Squashskolen 
Turneringer 
6700 på en challenger og 5000 fra puljen om 
støtte til turneringer 
13000 er sparet på dommergodtgørelse slut-
spil. 
Turneringsprogramsudvikling 10.000 spares og 
de resterende flyttes til Squashportalen. 
Markedsføring 
5000 fra promotion 
Administration 
14000 spares på telefongodtgørelse til besty-
relsen, 5000 på Bestyrelsens kørsel, og det 
beregnes der kommer 5000 ind i tilskud til del-
tagelse i ESFs årsmøde. 
Administrationen i øvrigt skal ses grundigt efter 
da der her er poster der kan gå over budget, 
som fx forsikringer. 
Elite 
Spares 20.000 på gæstespillere. 
LG uploader besparelsesoversigt til basecamp 

 
 
 
TKL/CL 
 
 
 
Ela 
 
 
CL generelt, 
BC AL og LG 
Nykredit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LG 

4 Eventuelt DIF møde i morgen vedr. udviklingskonsulent 
kontrakt PM og CL deltager 
CL orienterede om at der er en spillerforening 
under opsejling, som han havde holdt et orien-
terende møde med ifm. slutspillet. 

PM/CL 

Mødet slut 22.01 


