
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 

Dato 19-08-2013 

Sted Start: 21.00, slut: 21.55 

Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen 

(AGA), Bo C. Christiansen (BCC), Peter Mindegaard 

(PM), Kristian Frost (KF) og Allan B. Christensen (ABC)  

 

Afbud - 

Referent PM 

Referatudkast godkendes se-

nest: 

21-08-2013 

Referat udsendes senest: 22-08-2013 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 
opgave 

Ansvarlig 

1 Breddestrategien Det er vigtigt at imødekomme DIF og 

deres krav- 

Maikens løn indgår i det budget der er 

lagt i strategien, og midlerne skal nok 

opgives som procenter. 

Juniorprojektet skal indgå i projektet, 

og midlerne skal bruges af dem, der 

er tiltænkt til breddeområdet. 

Skepsis over for den struktur der er 

med netværk – klubberne konkurrerer 

med hinanden. Nogle er skeptiske, se 

eventuelt på mønsterklubberne, og 

den beskedne succes de havde. 

Vi vil diskutere det endelige oplæg til 

DIF på vores seminar, og kommer 

med oplægget snarest derefter. PM 

skriver til Helle/DIF og orienterer hen-

de om det. 

PM 

2 Debatforum Punkter er med på baggrund af Søren 

Morsings henvendelse, hvori det pro-

blematiseres, at der ikke er megen 

debat på Facebook. 

Der skal ryddes op på debatforum, og 

den spam der ligger der skal fjernes. 

Facebook er stadig det forum der skal 

bruges til debat – det er også blevet 

mere enkelt at komme ind på forum. 

TKL 

3 Fremstød på sociale medier Eventuelt som punkt til 6./7. 

september. 

Der er en del skepsis, men der må 

komme et oplæg på et senere møde, 

som vi så kan forholde os til. 

TKL 

4 Juniorudvalg og regionaltræ-

ning  

Møde i forbindelse med junior DM – 

kan klubberne selv organisere regio-

naltræning? 

Initiativet bør principielt komme fra 

forbundet, men vi bør ikke stoppe det 

der allerede er i gang andre steder. 

Vi tager det op på seminaret. AGA 

AGA 



orienterer klubberne. 

AGA rundsender korrespondance ved-

rørende projekterne. 

Midlerne hertil påregnes at komme fra 

breddeområdet og elitebudgettet. 

5 Planlægning af seminar BC har to ekstra punkter til dagsorde-

nen. For det første ATK (sammen med 

Henning Hansen), og for det andet 

skal vi have set på organisationen 

vedrørende appeller og ordensudvalg. 

Endelig skal vi have en politik vedrø-

rende matchfixing og en vedrørende 

frivillighed, da det er krav fra DIF. 

En samlet overskrift der hedder ledel-

se og daglig drift. Ideer der skal med 

på mødet bedes komme ind snarest. 

Vi skal diskutere den daglige drift på 

kontoret. Der skal ses på en rollefor-

deling, da der principielt skal være en 

kontorleder for udviklingskonsulenten. 

Punkter skal senest være TKL i hænde 

weekenden før seminaret. 

TKL 

6 Eventuelt  -  

    

 


