
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 19-09-2011 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Bo Christiansen (BC), Lars Guldbrandt 

(LG), Allan Christensen (AC), Kristian Frost (KF), Bonnie Barr (BCB), 
Carsten Lausten (CL). 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Karina Hørdum (KH), Peter Mindegård (PM) 
Referent CL 
Referatudkast godkendes senest: 22/9 
Referat udsendes senest: 23/9 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Økonomi Aktuelt ændringerne er ikke lagt ind. Elitedelen 
planlægger at komme ud med et overskud på 
25.000. 
Ellers afventer vi justeringer  
Budget CL har uploadet skitse, hvor omkostninger 
opskrives med 2%. Indtægtssiden kan stort set 
fastlægges idet vi nu kender DIF tilskuddet. 
Talentudviklingsprojekt – CL kontakter DIF for 
møde. Der er fordele og ulemper som skal belyses 
yderligere. 
Medlemsregistrering – Drøftelse af næste år i 
forhold til klubbernes administration og kontingentet. 
Spørgsmål vedr. medlemsregistrering udsendes til 
klubberne sammen med Next Stop udsendelse. 
Det har påvirkning for kontingentopkrævningen. 
Løsning er at klubberne registrerer det nye til DIF og 
indsender øjebliksbilledet altså det gamle til DSqF.  
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2 Roadshow Nyt navn Next Stop. Oplæg fra BCB. Udsendes til 
klubberne og kommer på hjemmesiden som nyhed 
og på forsiden. 

BCB 

3 Udviklingskonsulent kontrakt Oplæg fra PM, BCB og CL. Skal mediestrategien 
med. Signalet fra DIF er at vi skal fokusere på færre 
større opgaver, skal mediestrategien med skal der 
pilles noget ud af oplægget. Foreløbig holdes den 
ude. PM, BCB og CL mødes i morgen og arbejder 
videre med målsætninger for de enkelte punkter. 
PM og CL skal til møde ang. aftalen d. 27/9. 

 

4 Eventuelt Sekretariatsledermøde referat fra CL uploadet. 
Brev fra Aarhus Kommune som svar på skrivelse 
vedr. Åbyhøj. CL lægger på basecamp i morgen. 
DIFs budgetmøde TKL og BC deltager. 
Bolde/Sponsorudbud – Oplægget færdiggøres CL 
følger op og uploader oplægget. 
Det skal fremgå man kan byde ind på den samlede 
pakke og delpakker. Liste over potentielle sponsorer 
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laves, CL udsender. 
Ansøgninger til fonde skal prøves, mulige fonde 
sendes til kontoret. 
BC og TKL møde med kommunen og SC Danmark 
vedr. lokalestøtte, kraftcenter og orientering om 
ansøgnings proces, en indsats for miljøet og evt. 
flytning af forbundskontoret, der vil muliggøre en 
synergieffekt. SCD sender et tilbud. Punktet 
fremskrives til denne er klar. 
Mediestrategi udskydes til næste gang. 
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Mødet slut 21.31 


