
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 03-10-2011 kl. 20.00 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Allan 

Christensen (AC), Kristian Frost (KF), Peter Mindegaard 
(PM), Karina Hørdum (KH), Bonnie Barr (BCB) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Bo Christiansen,  
Referent BCB 
Referatudkast godkendes senest: 07-10-2011 
Referat udsendes senest: 07-10-2011 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Økonomi TKL redegjorde for omposteringer og 
budgetoversigt samt balance. 
Økonomiopfølgning foretages ved hvert 
møde. TKL laver oversigt over status pt. Og 
sender rundt på base camp 

TK 

2 Sponsorudbud Udbuddet skal tilrettes så det ser mere 
professionelt ud. Det er salgsmateriale der 
gerne skal fortælle den gode historie om 
squash, resultaterne og spillerne. Brag 
kommunikation kontaktes om input til dette. 
Målrettet kommunikation. PM kontakter Brag 
kommunikation og hører pris samt 
muligheder. Bestyrelsen kommenterer 
fortsat på udkastet og dokumentet 
renskrives med nuværende kommentarer 
inkluderet. CL renskriver 

PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

3 Opfølgningslisten Listen gennemgået: 
• Squashportalen og 

turneringsafviklingsprogram/tilmeldi
nger: Det skal specificeres hvilke 
behov, vi har til programmet. Det 
skal være klar til brug 1.4. 2012. Det 
skal med i budgettet. 

• Mediepolitik: PM og AC i dialog med 
Brag kommunikation vedr. at DSqF 
kan få en gratis ”iværksætterdag” af 
firmaet med formålet at udvikle 
mediestrategien. PM laver en 
ansøgning til Brag kommunikation 
vedr. dette. Igen skal målgruppen 
defineres, så vi kan kommunikere 
mere strategisk 

 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
PM 
 
 
 
 



• Sponsorsanering: Sponsorer der 
ikke betaler eller aftaler der er 
udløbet skal væk fra vores web og 
andet materiale. Sponsorer der 
skylder os skal rykkes.  

• VPN opkobling: Afventer til evt. 
mulig flytning af kontoret 

• Samarbejde ml. kontor og 
bestyrelse: Løbende uploads på 
basecamp om aktiviteterne er 
vigtige. 

• Next Stop: BCB redegjorde for 
status. Hun rykker klubberne igen. 
Ny deadline 15. okt. For tilmelding. 

• Budget og DIF fordelingsnøgle: 
Bruger vi nøglen strategisk nok? 
Det skal undersøges hvordan vi 
optimerer vores tilskud fra denne. 
Budgetmøde indkaldes d. 7.10. 
Materialer ud inden den?? Skal der 
aftales et fysisk møde inden? Bolde 
til DK-turneringen: Hvad er status? 

• Website: KF redegjorde for sin 
research på området. Sender sine 
idéer rundt. Tilmeldingsmoduler 
hvordan virker de og hvordan får vi 
squashportalen taget i brug snarest 
til dette, så man fx ikke kan tilmelde 
sig begge sider. Data mv. skal 
overføres fra gamle servere. 

• Telefontilbud: CL skal komme med 
en tilbagemelding 

• Breddestrategi: PM og BCB skal 
komme med et oplæg til, hvordan vi 
kommer i gang med dette. Skal der 
ekstern konsulent på evt. 
studenterpraktik.? Studenterpraktik 
skal afklares (PM). Budget 30.000 
kr.  

• DK- turnering: 4. div. Skal afklares. 
TU-udvalg skal træffe en beslutning 
ASAP. CL rykker dem og melder 
tilbage til klubber og AC. 

• Flytning: På dagsorden på næste 
møde. 
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KF (sender 
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fra servere) 
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PM (praktik) 
 
CL rykker TU 
CL orienterer 

4 Udviklingskontrakt BCB redegjorde for DIFs nye detaljerede 
krav til denne, hvor medlemsfremgang er 
det ultimative fokusområde. Kontraktrevision 
skal fremsendes til DIF d. 17. 10. BCB, PM 
og CL skal udarbejde. PM redegjorde for 
mødet med DIF vedr. kontrakten og TKL for 
DIFs strategier mht. medlemsfremgang og 
det ensidige fokus på dette. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 

5 Evt. KF spurgte til praksis vedr. at flytte kampe i 
DK-turneringen. Bestyrelsen angav at det er 
TU som skal fastlægge praksis, da det i 

 
 
 



reglerne er en gråzone, så man reelt kan 
spille både en uge før og en uge efter den 
fastlagte kampdato. Dette skal regelafklares 
og ændres evt. på næstkommende 
rep.møde. 

 
 
 

Mødet slut 21.25 


