
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 
Dato 18-11-2013 

Sted Start: 21.00, slut: 21.50 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Asger Grønlund Andersen 

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

Afbud Kristian Frost og Peter Mindegård(begge uden afbud) 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes se-

nest: 

21-11-2013 

Referat udsendes senest: 23-11-2013 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 

opgave 
Ansvarlig 

1 Drøftelse af en eventuel til-
knytning til fællessekretaria-
tet (KUF) hos DIF (jf. TKL 
notat forleden) 

 

Besluttet at tilknytte os KUF med 
virkning fra 1. januar 2014. Vi venter 
med vurdering af, om vi herudover 
skal tegne abonnement på 1 arbejds-
plads i fællessekretariatet, til vi har 
erfaringer fra første års samarbejde. 
Det bemærkes, at arbejdsgiverrollen 
for udviklingskonsulenten fortsat er 
placeret i DSqF. 
 
Økonomien (45.000 kr. pr. år) skal 
findes i det kommende års budget. 
 
Der orienteres om sagen på sønda-
gens repræsentantskabsmøde. 
 

TKL 

2 Avertering efter sportskoordi-
nator 

Opbakning til det udkast, TKL har ud-
sendt tidligere på dagen (18/11). Bo 
meddeler små korrektioner – øvrige 
bedes vende tilbage med tilføjel-
ser/ændringer senest onsdag aften, 
hvorefter processen sættes i gang. 

Alle (TKL) 

3 Eventuelle ting til budgetmø-
det søndag  
 

Der er indtil nu kun tilmeldt 2 repræ-
sentanter fra 1 klub til budgetmødet. I 
dag er lagt reminder på såvel hjem-
meside som Facebook. 
 
Bestyrelsen møder også reduceret 
frem, idet såvel Allan som Bo og As-
ger er forhindret i at deltage. 
 

 

4 DIF’s bestyrelse på besøg til 
et bestyrelsesmøde  

DIF’s formand har udsendt brev om, 
at man gerne fra DIF’s bestyrelse vil 
komme til stede ved et bestyrelses-
møde for at lære forbundenes besty-
relser bedre at kende. 
 
Vi foreslår – i prioriteret rækkefølge 

TKL  



følgende lørdage (kl. 10): 
25. januar eller 18. januar 
 
Bestyrelsen havde egentlig ønsket 4. 
januar, men denne dato afholdes 
Sport 2013 i Herning, hvor hele DIF’s 
bestyrelse er involveret. 
 

5 Nordiske mesterskaber for 
u13 og u15 

 

Har de senere år været afholdt med 
Herlev som arrangør og danske kon-
takt. Bør være et forbundsanliggende. 
 
Herlev spørges om omfang og ar-
bejdsbyrde, hvorefter spørgsmålet 
tages op på et senere møde (afholdes 
i 2014 i Norge i marts måned) 
 

TKL 

6 Testcamp for talentprojektet Skal afholdes i december. Bo har de-
taljer klar inden budgetmødet 
 

BCC 

7 Regelkursus / dommerkursus 

 

Maiken har forespurgt om muligheden 
for at tilbyde et yde-yde projekt til et 
par interesserede, der tilbydes et 
dommerkursus mod til gengæld at 
optræde som instruktører ved et antal 
regelkurser. 
 
Problemet er, at vi ikke har instruktø-
rer til dommerkursus i øjeblikket. Mai-
ken kontakter Bo for at drøfte pro-
blematikken nærmere 
 

Maiken, BCC 

8 Julehygge med medarbejder-
ne 
 

Der er ikke mulighed for en ”julefro-
kost” på denne side af årsskiftet. Be-
styrelsen er indstillet på at lave et 
arrangement i forbindelse med et be-
styrelsesmøde. 

 

 


