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Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 02-05-2011 kl. 20 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Allan Christensen (AC), Bo 

Christiansen (BC  
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Alle andre 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

06-05-2010 

Referat udsendes senest: 06-05-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsæt-

tende 
punkt/ 
Ansvarlig 

1 Sparekatalog 
 

Det af TKL udsendte forslag til sparekatalog 
godkendes i princippet, idet den anførte bespa-
relse på 10.000 kr. vedr. klubsamarbejdet fjer-
nes (enighed om, at besparelserne ikke må gå 
ud over klubrettede aktiviteter). Der mangler en 
detaljeret gennemgang af enkelte konti under 
fællesudgifter (forsikring, leasing, husleje m.v.). 
Carsten er bedt om at under søge det inden 
kontormødet onsdag. 
Det blev besluttet, at der ikke på nuværende 
tidspunkt indarbejdes en besparelsessum for 
befordring, idet forholdet for ansatte med kon-
trakt skal forhandles. Bestyrelsen agter natur-
ligvis ikke at bryde indgåede aftaler selv om 
der nok er en opfattelse af, at ”alle bør løfte i 
flok” når man arbejder i en virksomhed, der har 
givet underskud. Bestyrelsen har givet sit bi-
drag – den eneste kompensation, der fandtes, 
Telefongodtgørelse, ligesom bestyrelsesmed-
lemmerne har accepteret en kilometergodtgø-
relse på 2 kr. Der kan eventuelt blive tale om, 
at se indgåede kontrakter må opsiges med det 
opsigelsesvarsel, der er fastsat – med henblik 
på en eventuel genforhandling på ændrede 
præmisser (transport til rådighed eller lignen-
de). I den kommende periode må undersøges, 
om en forbundsbil er hensigtsmæssig (om der 
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kan planlægges. Således at Busi og Bonnie 
ikke kommer i konfligt mht. behov for transport. 
Denne planlægning og andre (herunder synlig-
hed for alle) tages op på kontormødet onsdag 
Kontoplanen godkendes, og TKL tager kontakt 
til DIF med henblik på en hurtig implemente-
ring, så bogføringen for 2011 kan udføres. Den 
detaljerede offentliggørelse på hjemmesiden 
afventer bogføringen, så den øjeblikkelige si-
tuation kan vurderes inden offentliggørelse. 
(Hvad er der forbrugt indtil nu). Der lægges 
dog allerede nu en nyhed på hjemmesiden om, 
at vi er på vej med en besparelsesplan (var 
lovet omkring 1. maj) 

 
 
TKL, LG 

2 DIF’s årsmøde Bestyrelsen er tilbøjelig til at følge Carstens 
anbefaling mht. personer, idet han formentlig 
er den, der bedst kender kandidaterne. 

CL, PM 
 
 

3 Turneringsmøde BC og Jesper Hockerup arbejder (i denne uge) 
med at sammenstille forslag til turneringsmø-
det – både udefra indkomne og egne. Sidste 
frist for forslag er den kommende weekend. 
 
Der bør tages beslutning om eliteklubbernes 
pligt til at deltage i turneringsudvalget – og 
eventuelle repressalier. Det er utilfredsstillen-
de, at en række store klubber i elitedivisionen 
”kører på frihjul” (og flere af disse klubber er 
ofte årsag til sager i udvalget). BC og Jesper er 
tilbøjelige til ikke at ville fortsætte i turnerings-
udvalget, såfremt der ikke sker en aflastning. 

BC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Eventuelt AC har hørt, at der er liv i squashcentret i Viby 
og vil ved lejlighed kigge forbi med henblik på 
start af en klub. Også i Sønderjylland skulle 
der ”gemme” sig squashbaner. Undersøges. 
 
På baggrund af henvendelse til TKL besluttes 
på hjemmesiden at offentliggøre reglerne for 
deltagelse i de forskellige aldersgrupper ved 
veteran DM. Turneringsreglerne skal formentlig 
suppleres med disse bestemmelser, der bør 
svare til retningslinierne for juniorturneringer 
(alder på finaledagen). 

AC, Bonnie 

Mødet slut 21.15 


