
Referat - Dansk Squash Forbund
Mødegruppe: Bestyrelsen
Dato 27.5.13 kl. 21.30
Sted Squashcenter Danmark
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Allan B. Christensen

(ABC), Asger G Andersen (AGA), Kristian Frost (KF),
Peter Mindegård Møller (PMM), Bo C. Christiansen (BC)

Afbud
Referent ABC
Referatudkast godkendes
senest:

31.5.13

Referat udsendes senest: 1.6.13
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/

opgave
Fortsættende
punkt/
Ansvarlig

1 Personalesag Der er indgået fratrædelsesaftale
med CL i dag med virkning per 31.
juli. Dette er offentliggjort på
hjemmesiden.

Der må forventes en nedgang i
aktivitetsrelaterede tilskud på op
mod 400.000 i 2014 på grund af
aflyste turneringer m.v. i 2012.
Dette vil påvirke muligheden for at
ansætte afløser for CL.
Projektansættelse eller
deltidsansættelse kan komme på
tale.

Ansættelse af ekstra ressource(r)
på kontoret/sportschef:

Elite, Junior og Turneringudvalg
anmodes om at komme med oplæg
til bestyrelsen til profil til dækning
af de sportslige områder, idet det
administrative område ikke
forventes at stille de store krav. Ny
deadline: 10-6-13

TKL

2 Klage fra KSK over Peter Gyde
Hansen og Herlev Hjorten

TU arbejder på afklaring af
hændelsesforløb.

Vi undersøger, om det vil være
hensigtsmæssigt at ændre
appeludvalget til et ordens- og

AGA

TKL



amatørudvalg, og hvad DIFs regler
siger om dette

3 Kandidater til
udviklingsudvalg i DIF

Vi indstiller PM. TKL

4 Intranetløsning TeamLab med fælles mailsystem og
kontorløsning undersøges.
TKL udsender beskrivelse af
fællesløsming fra DIF

ABC

5 Opfølgning fra TU-møde og
juniormøde

Juniormøde 24. maj i Kolding
diskuterede fald i tilslutning til
juniorturneringer. U23 turnering
diskuteret. God tilslutning til
juniorudvalget forventes.
Bestyrelsen skal godkende
udvalgets sammensætning.

TU-møde 25. maj med ca. 11
deltagere. Der er en del afledte
ændringer til Portalen.

AGA

AGA

6 Eventuelt Tilbud om omlægning af
leasingaftale op kopimasking
undersøges

TKL

7 Næste møde Skype-møde 10-6-13 kl. 21.00
Der sigtes mod fysisk møde i
august.

Møde slut 22.30




