
 

 
Referat Skypemøde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 

Dato 02-02-2015 

Sted Start: 20.00, slut: 22.00 

Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Allan B. Christensen (ABC) 

Peter Mindegaard (PM), Tobias Pedersen (TP) 

 

 

Afbud Bo Christiansen  

Referent TKL 

Referatudkast godkendes 

senest: 

 

Referat udsendes senest:  

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 
opgave 

Fortsættende 
punkt/ 

Ansvarlig 
1 Skype-deltagelse af  

Matt MacFahn 

 

(Squash Participation) 

Kl. 20:30 blev Matt MacFahn lukket 

ind i Skype-kredsen. Matt fik 

lejlighed til at fortælle mere om 

baggrunden for sin henvendelse til 

DSqF og fortalte om sin baggrund 

og erfaringer med hensyn til at 

fastholde/rekruttere aktive i squash 

og svømning. 

 

Der var enighed om, at samtalen 

bød på nogle idéer, som var 

tilstrækkeligt spændende til, at vi 

gerne vil høre mere. AC vil vende 

tilbage til Matt for evt. at få ham til 

at fremlægge nogle konstruktive 

løsningsforslag (Formentlig via 

Skype) på rekrutterings- og 

fastholdelsesproblemer (defineret af 

DSqF) ved ”Tænketanksmødet” i 

marts. 

 

Her og nu fødtes tanken om at 

kunne involvere ældre i arbejdet i 

squashcentrene – både som aktive 

og som frivillige. TKL – som er 

eneste medlem af Ældresagen – vil 

dykke ned i forhåndenværende 

materiale for at se på muligheder 

og fortilfælde. 

ABC 



2 Problemet med deltagelse i 

talentprojektet 

TKL redegjorde i store træk for 

historien bag de problemer, der er 

omkring talentprojekt / Junior EM. 

TKL vil indhente status, bl.a. 

vedrørende et møde mellem 

parterne – mest hensigtsmæssigt 

på et centralt sted i landet. 

Bestyrelsen vil gerne deltage med 

en person, som ikke er involveret i 

de 2 berørte udvalg (Allan eller 

Tobias). 

 

TKL 

3 Maikens skoleprojekt Kunne desværre ikke nås på dette 

møde. Alle opfordres til at 

fremsætte bemærkninger via mail, 

så materialet kan behandles på 

næste møde. 

 

Alle 

4 Squash.dk TKL forsøger tirsdag 3/2 en kontakt 

til indehaveren af domænet for at 

forsøge en frivillig afståelse. Hvis 

dette ikke lykkes, vil ABC tilrette 

materialet til ankenævnet med de 

ting, advokaten har peget på. ABC 

vil samtid forhøre betingelser og 

pris for advokatens bistand 

fremadrettet. 

TKL / ABC 

5 Eventuelt 1. TKL kunne meddele, at 

resultatet for 2014 bliver ca. 

20.000 kr. i overskud. Her er 

så reguleret for feriepenge, 

hensættelser til ATK, 

idrætskoordinator m.v. 

2. TP efterlyser svar på en 

tidligere forespørgsel om, 

hvor vidt KUF vil kunne 

udføre mere administrativt 

arbejde for kontoret. 

 

 

 


