
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 5. møde 2007 
Dato 5. december 2007 
Sted DSqF’s kontor, Odense 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Peter Mindegaard Møller (PMM), Bonnie C. Barr 

(BB), Elzbieta Lidwin (EL), Mads Seiersen (MS) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Tanja Bruntse Ahler (TBA), Susanne Kiehn (SK), Francesco Busi (FB) 
Referent MS 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave 
1 Bemærkninger/ tilføjelser til 

denne dagsorden 
Fremtidige datoer for bestyrelsesmøder under pkt. 3 – pkt. 3.f 

2 Generelle sager a. Opfølgning på budgetmødet 
i. Virksomhedsplan 2008 – 2010 

TKL understregede at det var positivt at virksomhedsplanen blev 
vedtaget. Det er vigtigt at der bliver taget hul på ansvar/ 
kompetence fordelingsområdet i det kommende år. 

ii. Budget 2008 
Positivt at budgettet blev vedtaget. 
 

iii. Juniormødet 
Bestyrelsen fornemmede stemning for at starte de forskellige 
projektgrupper omkring juniorarbejdet efter juniormødet. 
Konklusionen på mødet er at der arbejdes videre i den kommende 
regelgruppe med Erling Engelund/ Lars Thulstrups forslag. BB 
tager action på at få startet gruppen op ASAP. TKL vil svare Lars 
Thulstrup på mail vedr. juniorarbejdet. 

3 Enkeltsager a. TD/ DIF forberedelsesprojekt 
På baggrund af repræsentantskabets godkendelse af virksomhedsplanen på 
budgetmøde, arbejdes der videre med TD/ DIF forberedelsesprojekt. Næste 
skridt er at der udarbejdes et udkast til egentlig projektbeskrivelse som, før 
det sendes til TD/ DIF, skal ud til høring i klubberne med et efterfølgende 
formandsmøde i DSqF regi. MS/ SK udarbejder et projektudkast som 
sigter mod at være klar feb./ marts 2008. 
 
b. Herre hold VM 2009 
MS/ TKL har korresponderet med WSF efter den positive tilkendegivelse 
på budgetmødet vedr. værtskab for Herre VM 2009 i København. 
Bestyrelsen har besluttet at ansøge WSF om værtskabet til dette VM. MS 
udfylder formel formular og sender. Svar fra WSF forventes medio januar. 
MS tager kontakt til Herlev, Sport Event DK og andre interessenter. Der 
nedsættes i januar 2008 en arbejdsgruppe om projektet. 
 
c. PSA National Closed 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på problematikken omkring PSA 
closed og seedning efter DK-ranglisten vs. PSA-ranglisten i Herre Mester 
ved Challenger. Enkelte spillere kan komme i klemme da de ligger højt på 



DK-ranglisten og ikke spiller PSA turneringer. Disse spillere vil i tilfælde 
af seedning efter PSA ranglisten blive seedet væsentligt lavere end deres 
placering på DK ranglisten. Bestyrelsen fastholder beslutningen om at det 
er op til den enkelte turneringsarrangør om de vil afholde Herre Mester 
som en PSA closed række eller ej. 
 
d. Team Danmark ansøgning vedr. Line Hansen, OSC 
Bestyrelsen bakker op om at arbejde videre med en TD ansøgning til at 
støtte Line Hansen, da Line nu er i Top-30 som er DSqF/ TD’s fælles 
”underligger”. MS/ SK arbejder videre – dels med et udkast til ansøgning 
dels med kontakt til TD omkring finansiering, da dette kan blive en svær 
post at løfte for DSqF. Ansøgning forventes klar i foråret 2008. 
 
e. Godkendelse af uddannelsespolitik/ ernæringspolitik 
Udsat til næste møde. MS og SK udarbejder endeligt forslag til disse to 
politikker. 
 
f. Fremtidige datoer for best.møder 
MS udarbejder forslag til mødeplan, og sender rundt til godkendelse. Der 
tilstræbes 4 ordinære møder, 2 seminarer samt de to rep.møder med 
forberedelsesmøder til disse. 

4 Interne sager Ingen 
5 Økonomisk status Der skal i det fremtidige arbejde med kompetencefordeling/ ansvar laves et 

set-up for hvorledes dette skal præsenteres. Herunder også typen af 
rapporter der skal laves. Vedr. debitormodul til økonomisystemet 
Maconomy, så har MS ikke tilmeldt DSqF til dette, da der er min. 
Administrationsomkostninger på 5000 kr./ årligt, hvilket ikke modsvarer 
værdien af modulet. 

6 Orientering a. Formanden 
Alle formænd i specialforbundene er inviteret til Sportsshow i Herning af 
DIF’s fomand. TKL vil se om han kan deltage.   
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
PMM var til DIF-ERFA-møder i Fjordagercenter og deltager igen primo 
2008. Der skal bl.a. diskuteres fitness begrebet på de kommende møder.  
c. Sekretariatslederen 
MS og BCB ønsker klarhed over DSqF’s trænerlønsats. MS/ BCB laver et 
konkret udkast til næste bestyrelsesmøde, hvor lønsats fremgår samt 
forventninger til træneren fremgår. 
d. Breddekonsulenten 

i. BB/ PMM tager initiativ til et studenterprojekt, som skal analysere 
klubspiller vs. pay-and-play spillere i squashregi. Projektet forventes 
opstartet i forår 2008. BCB laver opslag til 
uddannelsesinstitutionerne. 

ii. Brian Clausen havde forespurgt på regler til JGP - § 7 stk. D. punkt 3. 
bør rettes fra ”Difference i vundne bolde” til ”Difference i bolde” 
som det også er i seniorregler. Forespørgslen var på baggrund af at 
man havde haft denne situation flere gange. Ændringen er vedtaget til 
det foreslåede; BB svarer Brian C. og ændrer det i reglerne. 

e. Indbudte projektledere 
Ingen 
f. Øvrigt 
Ingen  

7 Eventuelt BB informerede om DSqF’s mulighed for at lave en stand på Copenhagen 
Active (stort forum for mange sportsgrene). BB undersøger om mulighederne 
for at være med samt pris. DSqF kan evt. være med i DIF’s fælles stand – 3 
dage u/b). BB informerede om World Out Games afholdes i København i Juli/ 
august 2009. Det er OL for homoseksuelle – 6500 udøvere - med 150 
squashdeltagere. DSqF vil gerne hjælpe med i det omfang det er muligt – 



kontakt til klubber, turneringsinfo, etc. BB er i gang med at udfærdige et 
børnetrænerkursus sammen med Cecilie Mayer. Der var stor succes med 
dametræning i Silkeborg. Der har været positiv feedback på Junior Camp; der 
var lige knap det ønskede antal på Leder Camp. 

   
 Mødet slut Kl. 18.45 
 


