
Referat bestyrelsesskypemøde - Dansk Squash For-
bund

Mødegruppe: Bestyrelsen

Dato 07-10-2013

Sted Start: 21.00, slut: 22.24

Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Bo C. Christiansen (BCC), og Allan
B. Christensen (ABC) og Peter Mindegaard (PMM)

Afbud Asger Grønlund Andersen (AGA), Kristian Frost (KF)

Referent BCC

Referatudkast godkendes se-
nest:

11-10-2013.

Referat udsendes senest: 14-10-2013

Nr
.

Punkt Kommentar/ beslutning/
opgave

Ansvarlig

1 Budgetmødet - indkaldelse, sted
og materiale (udarbejdelse af
budget, revision af virksomheds-
plan)

Varsel skal udsendes senest 6 uger før –
dvs. 11/10, og 3 uger før skal der udsen-
des materiale. Oplæg til ny organisations-
struktur blev diskuteret. Dette skal indar-
bejdes i udkast til ny virksomhedsplan.

Der er et stort behov for at rekruttere
medlemmer til de foreslåede udvalg i for-
bindelse med budgetmødet. Kandidater
kontaktes.

Der er enighed om at opslå stilling som
koordinator. Stillingsopslag udarbejdes
med kvalifikationer og funktioner, herun-
der kontorlederfunktionen.

Nye udvalg igangsættes jf. strategierne
for bredde og junior.

TKL,

TKL, BCC

PMM (bredde)
AGA (junior)

2 Sidste nyt fra mandagens møde
med Helle Carlsen, DIF

TKL og BCC har haft møde med Helle Carl-
sen. Helles tilbagemelding var at DSqF har
opnået en del anerkendelse for det arbej-
de vi har gjort mht. udviklingskonsulen-
ten. Der blev fremlagt forslag om at Mai-
kens kontaktperson kunne blive via KUF
kontorfællesskabet i DIF. Mere information
er nødvendigt før der kan træffes beslut-
ning herom. Det vil koste mellem 35.000
og 45.000 for at deltage deri. Der skal for-
høres nærmere hos Helge Mogensen der
er daglig leder for KUF. Alternativet er, at
kravet fra DIF opfyldes via ansættelsen af
koordinator.

TKL

3 Resumé fra DIF's budgetmøde Vores politiske kontakt i DIF Tine Theilman
vil komme på visit til et af vores bestyrel-
sesmøder inden nytår. I forbindelse med
budgetmødet, blev det fremlagt at der
støttes 33.000 ekstraordinært til de en-
kelte forbund.
En del af dette beløb kan benyttes til at
fremskynde udvikling i Squashportalen.

TKL, BCC



4 Kommissorier for ATK Godkendt. BCC
5 Matchfixingregler (møde i DIF 26.

september.
Der skal udarbejdes et adfærdskodeks for
DSqF. Personer der kan udarbejde dette
skal kontaktes.

BCC

6 Evt.




