
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 

Dato 04-03-2013 

Sted Start: 21.00, slut: 21.50 

Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen 

(AGA), Bo C. Christiansen (BCC), Allan B. Christensen 

(ABC) og Peter Mindegaard (PM) 

 

 

Afbud Kristian Frost  

Referent AGA 

Referatudkast godkendes 

senest: 

 

Referat udsendes senest:  

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 

opgave 

Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Årsregnskabet Årsregnskabet er ved at være 

færdiggjort. Der ser ud til at et 

pænt overskud. Der hensættes 

100.000 kr. til 2013 mens resten  

overføres til egenkapitalen. 

TKL 

2 Dagsorden til møde 7. april Inden weekenden skal der 

indmeldes punkter, der ønskes 

diskuteret på bestyrelsens fysiske 

bestyrelsesmøde d. 7. april 

Alle 

3 Repræsentantskabsmøde TKL, ABC og PM er på valg. Alle er 

villige til at genopstille. Der er en 

ledig plads i bestyrelsen, ligesom vi 

også mangler suppleanter. 

Bestyrelsen er bredt geografisk 

funderet, men mangler kvindelige 

medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres 

til at tænke på kandidater. 

 

Der er visse uoverensstemmelser 

mellem forbundets vedtægter og 

Appeludvalgets forretningsorden, 

m.m. Der følges op på dette. En 

evt. ændring i appeludvalgets 

forretningsordenen kan dog først 

vedtages ved efterårets 

repræsentantskabsmøde, da det 

skal forelægges DIF. 

TKL 



 

Til appeludvalget er Jan Rask og 

Johan Evensen på valg for 2 år. TKL 

kontakter dem for at forhøre om de 

er villige til genvalg. 

4 Regelkursus og rapport vedr. 

fitness 

Der skal tages kontakt til mulige 

instruktører i Vest- og Østdanmark 

med den nødvendige kompetence 

og erfaring. 

 

PM følger op på rapport fra 

praktikant, som har arbejdet med 

squash i fitnesscentre. 

PM 

5 Idrætsbørnehaver DIF afholder konference med 

henblik på at give inspiration til 

aktiviteter i hverdagen.  

 

Maiken deltager med minisquash på 

programmet. 

 

6 Status på 

mesterskabsdeltagelse 

Forbundet betaler ledergebyr for 

leder til U17. Der har været 

uklarhed omkring tilmeldingerne, 

men der er styr på det nu. 

 

Dame- og herrehold er tilmeldt til 

EM. 

 

7 Eventuelt Første møde i Eliteudvalget blev 

afholdt i går. Der arbejdes på at få 

et møde i stand med 

forbundstrænerne. 

 

Introkursus til trænergerningen skal 

opsættes. Kurset tænkes som en 

forløber til Trænerkursus I. Der skal 

være sammentænkning med 

Juniorudvalget. 

 

Der er i øjeblikket problemer med 

Squashportalen. Der arbejdes på at 

løse dem. 

BCC, AGA 

 


