
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 
Dato 17-06-2013 

Sted Start: 21.00, slut: 22.20 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen 

(AGA), Bo C. Christiansen (BCC), og Allan B. 
Christensen 
 

Afbud Peter Mindegaard Møller, Kristian Frost  
Referent TKL 
Referatudkast godkendes 

senest: 

21-06-2013 

Referat udsendes senest: 22-06-2013 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 

opgave 
Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 ”Det nye” juniorudvalg. Møde 
25/5 samt TU-møde dagen 
efter 

Der er – bl.a. på debatforum – givet 
udtryk for, at vedtagelserne på 
juniormødet fredag aften ikke slår 
igennem på den aktivitetskalender, 
der blev resultatet af TU-mødet. Der 
er udenfor forbundets regi foretaget 
rundspørge hos en række klubber 
om deres indstilling til den 
kommende aktivitetsplan på 
juniorområdet. 
 
AGA har udformet en skrivelse som 
dels er et referat fra juniormødet, 
dels en oversigt over de 
juniorturneringer, der medtages i 
aktivitetskalenderen. AGA lægger 
op til, at der udformes klarere 
retningslinjer for 
kompetencefordelingen mellem 
juniorudvalg og TU. 
 
Bestyrelsen tiltræder, at skrivelsen 
udsendes til klubberne. 
 
AGA har endvidere udsendt forslag 
til kommissorium for juniorudvalget 
til kommentering blandt klubberne. 
Han vender tilbage til bestyrelsen 
når bemærkninger er indløbet. Det 
antages, at dialogen i bestyrelsen 
kan klares skriftligt. 
 

AGA 

2 Den sportslige koordinator E&U har drøftet, hvorledes rollen 
som elitekoordinator kan løses med 
udsigten til begrænsede 
pengemidler i 2014. Der foreligger 
en redegørelse fra udvalget. 

BCC 



Det foreslås, at Thomas Pilak bliver 
tovholder på det sportslige område 
og at han i samråd med det øvrige 
E&U definerer udtagelseskriterier 
samt – i samarbejde også med de 
tilknyttede trænere – laver de 
subjektive vurderinger omkring de 
enkelte spilleres potentialer og 
evner. 
 
Det foreslås at projektansætte en 
person i de sidste 4 måneder af 
2013 med opgaven at få igangsat 
ATK og påbegyndt sonderinger m.v. 
omkring udviklingscenter og 
talentcenter. 
 
Vi er i tidnød, og BCC vil sammen 
med udvalget snarest vende tilbage 
med en præcis profilbeskrivelse af 
den ønskede person. Der kan i den 
forbindelse indkaldes til Skype-
møde om dette emne, så opslag 
m.v. kan ske så hurtigt som muligt. 
 
TKL orienterer Bo om økonomiske 
rammer. 
 

3 Udendørs squashbane Forbundet tilbyder initiativtageren 
rådgivning om baneudformning 
m.v. og forsøger fortsat at få flere 
facts om projektet – evt. ved 
direkte møde. 
 

Maiken, TKL 

4 Praktikant Mediepraktikant starter 1. august 
og forbliver i 3 måneder. Der er 
opbakning til de fleste af de omtalte 
opgaver, idet der dog er nogen 
skepsis om udarbejdelse af video af 
de enkelte spillere. Derimod er der 
tilslutning til, at video kunne være 
optimalt i forbindelse med 
udarbejdelse af 
undervisningsmateriale. Der bør 
foreligge en detaljeret og prioriteret 
liste inden 1. august. 
 

Maiken 

5 Placering af budgetmødet Odense blev besluttet 
 

TKL 

 


