
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 30-05-2010 kl. 20.00 
Sted Skypemøde 
Deltagere Allan Christensen (AC), Carsten Lausten (CL), Lars Guldbrandt (LG), 

Peter Mindegaard (PM). 
Afbud Kristian Frost, Bo Christiansen Tom K. Larsen (TKL), Karina Hørdum 

(KH), Bonnie Barr (BCB), 
Fraværende  
Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

02-06-2010 

Referat udsendes senest: 03-06-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 
1 TU – møde Godt møde, positivt der blev taget ansvar. Referatet 

uploaded til gennemlæsning og kommentering. Vi skal 
være obs. på bemandingen af turneringsudvalget. 
CL orienterede om 4 nye Danmarksturneringsklubber 
til næste sæson. 

 

2 Økonomi Bogføringen er i fuld gang og ela er ved at have 
indhentet hele året. Oversigt udsendt, uden budget 
tal, TKL sender regneark til Ela med disse. Ønske om 
at få det periodisk opdelt, og CL skal være obs på om 
alle individuelle afregninger er kommet ind i systemet. 
For at følge op på økonomien og for ikke at skulle 
holde møde 2. pinsedag, blev det besluttet at holde 
nyt skypemøde næste mandag d. 6/6 med følgende 
dagsorden: 

1. Budgetopfølgning 
2. TU opfølgning 
3. Opfølgningslisten 

 
TKL 
Ela 
CL 
 

3 Opfølgningslisten Ikke opdateret længe, CL opdaterer.  
Overgår til mødet næste mandag 

CL 

4 Evt. fysisk møde Primo august. CL udsender forslag fx 6,7, 13 ell. 14 
august. 13/8 i forbindelse med testcamp i Kolding ville 
passe fint. 

CL 

5 Eventuelt Kautionering KSK efter DIFs svar meddeler CL KSK 
at denne bevilliges. 
Klubber i restance, CL kigger på det og får det 
udsendt med materialet til mandag 
Bank tilbud fra AL, Nykredit skal lige have en balance 
pr. 31/3, som vi først kan lave når budgettallene er 
inde. Når dette tilbud er kommet udsender CL begge 
til bestyrelsen. 
Mediestrategi – PM taler med emne 
Indstilling DIFs udviklingsudvalg – PM indsender 

CL 
 
CL 
 
 
 
 
CL 
PM 
PM 

 
Mødet sluttede 20.40 


