
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 
Dato 05-08-2013 

Sted Start: 21.00, slut: 22.10 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen 

(AGA), Bo C. Christiansen (BCC), Peter Mindegaard 
(PM) og Allan B. Christensen (ABC) samt Maiken Møller 
(MM) 
 

Afbud Kristian Frost (uden afbud) 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes se-

nest: 

08-08-2013 

Referat udsendes senest: 09-08-2013 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 
opgave 

Ansvarlig 

1 Orientering vedr. møde med 
DIF (fordelingsnøglen) 

DIF har tiltrådt alle poster på den 
inddaterede aktivitetsopgørelse. Vi 
skal dog fremsende dokumentati-
on for talenttrænerudgifterne. 
Ved mødet gjorde DIF opmærk-
som på: 
• Såfremt der ønskes tilskud til 

bestyrelsesseminar skal der 
være en ekstern facilitator. 
(det undersøges hvad tilskud-
det er og sammenlignes med 
udgifter. Herefter besluttes om 
vi overhovedet ønsker ekstern 
medvirken). 

• Der kan opnås individuelle til-
skud til ligaerne såfremt der er 
mindst 10 hold pr. række 

• Forbundet skal være meget 
mere synligt i forbindelse med 
arrangementer, camps o.l., der 
afholdes i klubberne. Det skal 
aftales med klubberne, at 
DSqF’s logo skal være på invi-
tationen, og der arbejdes på, 
at tilmelding sker via for-
bundskontoret (evt. Squash-
portalen). 

MM lægger notat om fordelings-
nøgle på Basecamp. 

 

TKL, MM 

2 Tidspunkt for et bestyrelses-
seminar - emne for et sådant 
og evt. ekstern bistand  

Seminaret er fastsat til fredag 6. sep-
tember fra kl. 17 til lørdag 7. septem-
ber kl. 16. Der reserveres på Scandic i 
Odense. Agendaen skal fastlægges 
(Ledelse og daglig drift?). 

TKL 

3 Status på breddestrategien  Strategien tilrettes på baggrund af 
tilbagemelding fra DIF. Rundsendes til 

PMM, MM 
Denne uge  



bestyrelsen inden fremsendelse til 
DIF. Der skal lægges mere vægt på 
uddannelsesområderne 
 

4 Info om bemyndigelser til 
vore bankkonti (Tom) 

 

Der er oprettet speciel konto til kort-
indbetaling via Squashportalen. I 
overensstemmelse med vedtægterne 
har nu TKL og ABC fuldmagt til alle 
konti – Ela til foreningskonto. Der skal 
tilvejebringes fuldmagt til MM til rele-
vante konti. Endvidere skal samme 
personer have adgang til netbank 
samt VISA kort 
 

MM 

5 Status på danmarksturnering, 
squashportalen og betalings-
modul (Allan) 

Fremover skal divisionsopdelingerne 
på plads (udsendt til klubberne) inden 
detailplanlægningen iværksættes 
 

ABC 

6 Hvad gør vi - her og nu - ved 
elite- og talentsituationen? 
(Bo)  

 

Pilak skal i samarbejde med talent-
trænerne have inviteret til testcamp, 
hvor der skal udpeges max 15 talent-
spillere, som vil indgå i den fremtidige 
talenttrup. Udviklingsgruppen (egen-
betalt) kan fortsætte som hidtil.  
Der skal udpeges talenttrænere. 
For senioreliten skal indhentes pro-
gram for efterårssæsonen inden støt-
tebeløb kan udbetales. 
Opslag for en efterfølger som eliteko-
ordinator afventer (bl.a. det økonomi-
ske overblik når vi kender næste års 
DIF-tilskud den 10. september). 
ATK skal udarbejdes. BCC har kontakt 
til Henning Hansen om bidrag til be-
skrivelsen. 
 

BCC 

7 Hvad er der sket på squash-
fronten i løbet af sommerferi-
en i øvrigt  
 

Plakat til World Squash Day tilrettes 
med nye fotos – initiativet ellers til-
trådt. Klubberne får tilbus om 1.000 
kr., såfremt der fremsendes billede- 
og anden dokumentation for afholdel-
se af et arrangement. Der udarbejdes 
plakat tilrettet den enkelte klub, men 
udsendelse afventer afgørelsen om 
OL-deltagelse. 
Der planlægges som bekendt regel-
kursus. Der er behov for flere instruk-
tører. 
Der arbejdes på nye baner i: 

• Solrød (BCC har inspiceret og 
vil tage initiativ til en ny klub) 

• Nørre Lyndelse (Fyn). MM har 
kontakten 

 
Kommissorium for juniorudvalg venter 
på tilbagemelding fra bestyrelse 
 
Næste møde 19. august (PMM refe-
rent) 

 

 


