
Referat bestyrelsesseminar - Dansk Squash Forbund
Mødegruppe: Bestyrelsen

Dato 21-10-2013

Sted Start: 21.00, slut: 22.30
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), og Allan B. Christensen

(ABC), Peter Mindegaard (PMM), Asger Grønlund Ander-
sen (AGA), Bo C. Christiansen (BCC), Kristian Frost
(KF),

Afbud
Referent ABC
Referatudkast godkendes se-
nest:

24-10-2013.

Referat udsendes senest: 25-10-2013

Nr
.

Punkt Kommentar/ beslutning/
opgave

Ansvarlig

1 Organisation Brev til klubberne om ressourcer til
udvalg, incl. bestyrelsen

TKL

2 Challenger uden kvinder? TU har ved en beklagelig fejl ikke fået
taget stilling til ansøgning fra KSK om
at afholde Challenger uden at invitere
damespillere, kombineret med opgra-
dering af en Satellite for kvinder til en
Challenger. Derfor er en ren herre-
challenger nu en kendsgerning.

TU tiltræder nu opgradering af KSK’s
Satellite til en Challenger for kvinder,
hvilket (incl. DM) sikrer 6 Challengers
til både damer og herrer.

AGA

3 Udarbejdelse af opslag vedr.
koordinatorjobbet på kontoret

Foreligger ikke endnu BCC

4 Budgetforslag 2014 Indtægter falder med ca. 85.000 i
2014 p.g.a. faldende tilskud fra DIF.

Træning for seniorelite opføres som
puljesum – senioreliteudvalget afgør
fordeling. Tilsvarende med juniortur-
neringer og –samlinger.

Hensat beløb på 100.000 fra 2012 ak-
tiveres i 2014 til ATK projekt.

Deltagergebyrer og lønrefusion føres
op i indtægtsafsnittet.

TKL færdiggør budgetforslag inden
ugens udgang.

TKL

5 Virksomhedsplanen Tilrettes med nyt organisationsdia-
gram. De konkrete satsningsbeskrivel-



ser skal udbygges.

Tom udsender dokument til redigering
hos bestyrelsesmedlemmerne.

6 Tilskud til træning Ansøgning om støtte til talenttrænin-
gen fra Silkeborg/Skovbakken.

Der bevilges 15 timers træningstil-
skud frem til nytår under forudsæt-
ning af, at træningen er åben for del-
tagere fra andre klubber.

Tilsvarende tilbydes ekstraordinært til-
skud til træning i Københavnsområ-
det.

TKL

BCC

7 Eliteudvalget Udvalget mangler i alvorlig grad res-
sourcer.

8 Møde i DIF Dialogmøde om implementering af
skolereformen 22-10-13.

BCC

9 Evt.
10
11




