
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 2. møde 2011 
Dato 130811 
Sted Kolding KFUM hallerne 10.30 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Peter 

Mindegaard (PM), Allan Christensen (AC), Bo 
Christiansen (BC), Karina Hørdum (KH), Kristian Frost 
(KF), Bonnie C. Barr (BCB), Ansvarlige benævnes med 
initialer. 

Afbud Carsten Lausten (CL), Francesco Busi (FB) 
Referent BCB og AC 
Referatudkast godkendes senest: Fredag d. 19/8. 
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Bestyrelsens egen tid Lukket punkt  
2 Planlægning af klubbesøg Oplæg v. BCB. BCB informerede om status på 

almindelige klubbesøg og projekter samt kort om 
DIFs fordelingsnøgle 2012 jf. dette. Nuværende 
fordelingsnøgle samt vejledning uploades til 
basecamp. 
Oplæg v. BCB om roadshow 
Kort diskussion om indhold og formål. Metode blev 
aftalt. Der skal laves et skriv til klubberne ang. 
roadshow inkl. deadline for tilbagemelding og ønsket 
dato for besøg samt eventuelle klubønsker for 
indhold i besøget. Dernæst aftales 
besøgsfordelingen m. konsulent og bestyrelse.  
Brevet skal være færdigt primo september og 
roadshow start ultimo september. Spørgeskemaet 
(BCB sætter op i DIF modul/elektronisk) udleveres 
ved klubbesøget. Der laves en 
guideline/interviewguide for klubbesøgene. Klubber 
der ikke ønsker at deltage skal der følges op på af 
konsulenten. 
Målsætning for roadshow: 
75 % klubber deltager, alle idealklubber 
Mere aktivitet i klubberne i forhold til brug af 
forbundskonsulent samt forbundstilbud samt 
dokumentation af aktiviteter jf. fordelingsnøgle. BCB 
kommer med udkast til andre kvalitative 
succeskriterier  
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3 Økonomi herunder elite Budgetopfølgning på alle områder. Der skal laves en 
oversigt over forbrug og forventet forbrug resten af 
året. Fra elite og bredde. Eliteudvalg/CL og BCB/PM 
Sendes til TKL inden 20. august.  
Breddestrategi: PM er ansvarlig og vil komme med 

Elite: 
CL/eliteudvalg 
Bredde: 
BCB/PM 
PM 



oplæg. Der er afsat 30.000 kr. på posten. 
4 Budget 2012 herunder ny 

fordelingsnøgle og 
aktivitetstilskud i DIF   

Fordelingsnøgle og aktivitetstilskud. Hvordan får 
forbundet optimeret vores tilskud? Jf. fx bordtennis 
og bowling får stort ud af fordelingsnøglen. BCB 
kontakter bordtennis uformelt om hvordan de gør 
samt. BCB undersøger, hvordan vi får dokumenteret 
aktiviteterne i klubberne. Fordelingsnøglen 2012 
ligger i referat fra budgetmøde i DIF. Denne skal 
nærlæses da den giver indikationer på den endelige 
nøgle der træder i kraft i DIF 2012 Jan Gudnitz 
kontaktes evt. uformelt af LGS vedr. dette. 
Bestyrelsen orienteres om info vedr. dette. 
DSqF’s budgetmøde afholdes d. 20. november i 
Odense. Materiale skal ud inden 1.nov. Budget 
udarbejdes når bestyrelsen får næste status for 
økonomisk balance. Budget for 2013 skal også 
udarbejdes. 
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5 Opfølgningsliste Listen skal redigeres. Der er for mange møder, hvor 
den springes over. Der er mange opgaver og vi skal 
være klar over hvilke opgaver der skal prioriteres og 
hvem der er ansvarlige. Listen skal gøres aktuel på 
næste telefonmøde. Telefonmøde d. 22.8 skal det på 
dagsordenen. Opgaver fra tidligere referater skal på 
opfølgningslisten (CL) 
 

 
 
 
 
 
CL inden tlf. 
møde 22/8 

6 Status på aftaler vedr. 
kontoret. Jf. kontormøde. 

Diskuteres i andet forum.  

7 Prispolitik for sponsor samt 
sponsorstrategi 

Sponsoraftaler: Hvad har vi på hjemmeside, 
brevpapir osv. og betaler de for det? Eksklusivaftaler 
m.v. Hvad skal der betales? Betaler de ikke skal de 
væk. Tjek ASB kontrakt. Hvad skal prisen være for at 
stå på hjemmesiden og andet? 
Kristian Frost laver oplæg til prisstrategier for en ny 
hjemmeside 
Henvendelse skal besvares, der kan laves en aftale 
på ½ år, men han skal prissættes. Han skal tilbydes 
plads på websiden ude til højre. Pris: Spørg hvad 
han vil give? Vi vurderer dernæst hans udspil og han 
orienteres om det større udbud. Kontoret svarer ham 
(se Elas mail) 
 
Bolde til DK-turneringen og sponsorudbud?  
Udbudsmaterialet til sponsorer er lavet og uploadet til 
basecamp. DSqF har fået henvendelser fra Harrow, 
Feather, X-court, Ketshop i Odense, m.fl. Ketshop vil 
gerne agere som mellemmand mellem forbund og 
firmaer. Udbudsmaterialet er 1 år gammel. Udbuddet 
skal ud snarest og gerne inden eller ved sæsonstart, 
hvis der fx skal sikres bolde til DK-turneringen. DSqF 
må orientere klubberne om at bolde eftersendes, da 
vi ikke kan nå at få disse hjem til 1. runde. Dette skal 
stå sammen med meddelelse om DK-turneringen. 
Hvordan skal udbuddet laves? Kun indbudte eller 
åben for alle: Udbuddet lægges på vores web samt 
sendes til relevante. Men strategi for dette afventes. 
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8 Nyt website/mediestrategi 20.000 kr. om året bruges der på at holde vores 
hjemmesider m.v. kørende. Det kan gøres billigere. 
KF vil gerne lave et oplæg til, hvordan vi kan spare 

 
 
 



på dette også i forhold til at lave en ny hjemmeside. 
KF udarbejder dette til næste fysiske møde. Budget 
for ca. 10.000 kr. kan der laves noget godt. 
Mediestrategien er med i DIFs udviklingskontrakt, så 
den skal sættes i gang inden dennes udløb i 2011. 
Arbejdsgruppen til mediestrategi/web skal skydes i 
gang så snart som muligt. 
PM har en kontakt til en person som måske kan 
hjælpe med mediestrategi eller blive tilknyttet denne. 
(Brag kommunikation) 
Beslutning: KF arbejder videre med oplæg om web. 
TKL videregiver info til KF om dem som har meldt sig 
til mediearbejdsgruppen. Uforpligtende møde med 
Brag kommunikationen: PM hører i første omgang, 
hvad de kan tilbyde og hvilke metoder de vil anbefale 
til processen.  
Hvad der er sat af til budgettet til mediestrategi og 
hvad har vi råd til? 
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9 Evt. LGS informerer: Onsport dækker Line og Kristian 
snart. VM Caspar Grauballe er skadet; Morten W er 
med i stedet. 
Rudersdalsagen: DIF konsulent laver et forløb med 
henblik på sammenlægning af klubberne til 1. januar 
2012.  
Squashskolen: Der skal arbejdes på at finde 
sponsorer for denne. Og fundraising til denne. Se 
inspiration fra andre forbund. BCB kan godt forsøge 
at finde fonde etc. I første omgang skal der arbejdes 
på at finde fonde. Skolen kan også indgå i 
sponsorudbuddet. 
PM: Til møde i DIFs udviklingsudvalg 
Næste Skypemøde d. 22.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
BCB 
 
 
 
 
 

 


