
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  

Dato 04-02-2012 kl. 10.00 

Sted Skinderskov Hallen, Herlev 

Deltagere Bo Christiansen (BC), Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt 
(LG), Allan Christensen (AC), Peter Mindegård (PM), Karina Hørdum 
(KH), Carsten Lausten (CL). 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Bonnie Barr (BCB), Kristian Frost (KF), 

Referent CL 

Referatudkast godkendes senest: 9/2 

Referat udsendes senest: 10/2                                                                                                                                                                                                                                           

Status Udkast v. 1 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Bonnies barsel og 
opgavefordeling 

Tilbud om assistance blev drøftet. Prioritet 1 er at 
færdiggøre Next Stop og dermed få nøgle point og 
slutrapport færdig. Omfanget og økonomi skal 
undersøges nærmere.  

 
 
TKL 

2 Udviklingskontrakt Skal være klar til Bonnie kommer tilbage. Tvivlsomt i 
hvilket omfang Breddestrategi og Next Stop vil 
kunne indgå. 

 

3 Seminar dag planlægges 
”Hvor vil vi være om 5 år”. 

Doodles asap når ekstern konsulent er klar, 
foretrækkes lørdag medio marts. 
Ekstern bistand, LG kontakter emne. 
Viske tavlen ren, starte på en frisk, og bygge 
skelettet til en ny virksomhedsplan. 
5 års plan  
5 års budget 
Økonomisk skitse for de kommende 5 år som 
forberedelse til mødet. 

CL 
 
LG 
 
 
 
 
CL 

4 Økonomi og rep. møde 
 

Regnskab ser pænt ud. Usædvanligt lavt debitor 
beløb. Udsendes pr. xls, skriftlige kommentarer 
deadline 13/2. 
Beretning 
LG-elite 
PM-Bredde 
AC-Squashportal 
KH-Juniorer indlands 
BC-turneringer 
CL samler sammen. Deadline til CL 16/2, vendes på 
Skypemøde 20/2. Klart til revisionen 22/2. Rep. 
møde materiale skal udsendes 30/3. 
Medlemsregistrering ser ud til status quo. 

 
CL-mandag 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 

5 Landstrænersituation Fremadrettet. Eliteudvalget indstiller, bestyrelsen 
beslutter. LG holder individuelle møder med 
elitespillerne for at få afklaret deres behov. 

 

6 Oplæg til gennemførelse Der skal være tid til opfølgningslisten. Oplæg fra  



af telefonmøder 
 

den ansvarlige så det bliver beslutningspunkter. 
Orientering om de enkelte områder i 
hovedoverskrifter på møderne. 
Fast skabelon for møderne. 
Diskussions punkter så vidt muligt på fysiske 
møder. 
Udsat liste reetableres 
Møderne afholdes fortsat mandage i lige uger kl. 
21.00. 

 
 
 
 
 
 
CL 

7 Tilmeldingsmodul Vejledning på hjemmeside (LG sender Birkerøds til 
CL).  

LG 

8 Sponsorer Der foreligger et tilbud. Beslutning at indgå en 2 årig 
aftale, ikke eksklusivt, inkl. bolde. Der skal sættes 
frist på levering og en klausul på hvad der sker hvis 
der ikke leveres. Svar hvor der lægges op til et 
hurtigt møde og afklaring. Når der er enighed skal 
aftalen lige forbi DIFs jurister. 

 
 
 
TKL 
CL udsender 
DIFstandard-
kontrakt 

9 Breddestrategi PM oplæg udsendt, lægges på hjemmesiden hvor 
der søges flere medlemmer, og der skal sættes en 
deadline på projektgruppens arbejde. 

 

10 Evt. Orientering om valg til klubbestyrelser og kort snak 
vedr. evt. habilitetsproblemer det kan medføre. 

 

Mødet slut 14.30 


