
  
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 3. møde 2008 
Dato 14. maj 2008 kl. 17.00 
Sted Forbundskontoret i Odense 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Peter Mindegaard (PM), 

Ellen Hamborg-Petersen (EHP), Kristian Gram (KG), Bo Christiansen (BC), 
Ela Lidwin (EL), Bonnie C. Barr (BCB), Mads Seiersen (MS) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Francesco Busi (FB) 
Referent MS 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave 
1 Bemærkninger/ tilføjelser til 

denne dagsorden 
Nyt punkt – 3. g – DIF/ TD forberedelsesprojekt 
 

2 Generelle sager Ingen 
a. Velkommen til den ny bestyrelse - konstituering 3 Enkeltsager 
Kristian Gram har ønsket at indtræde i bestyrelsen, hvilket alle i 
bestyrelsen tiltrådte. Kristian var inviteret til mødet. Følgende fordeling af 
arbejdsområder i bestyrelsen blev besluttet: 

 
• Tom Kjærbye: formand, økonomi, politisk forhandler i 

relation til kommuner  
 

• Peter Mindegaard: aktivitetsområdet, kontakt til DIF 
(sammen med breddekonsulenten)  

 
• Lars Guldbrandt: juniorområdet, juniorGP m.m.  

 
• Bo Christiansen: regelområde, seniorturneringer  

 
• Ellen Hamborg: eliteområdet, TeamDK kontakt  

 
• Kristian Gram: hjemmeside, pressekontakt m.v. 

. 
 
b. Kalender for kommende møder - Bestyrelsen 
Onsdag d. 25/6 2008 kl. 17.00 i Odense 
Onsdag d. 13/8 2008 kl. 16.00 i Odense – på dette møde diskuteres bl.a. 
budget 2009 samt fastlæggelse af møder for resten af 2008. Bestyrelsen 
overvejer at lave seminar i tidligt efterår for budget 2009 og udvikling af 
DSqF – herunder virksomhedsplan. 
 
 
c. Seminar for ansvar og kompetence – bestyrelse/ ansatte 
Dette tages op på bestyrelsesmødet d. 25. juni – bestyrelsen ønsker dette 
seminar gennemført med facilitator fra DIF. 
 
 



d. Projektudkast JGP-gruppe 
Udkastet fra projektgruppe blev meget godt modtaget, og bestyrelsen 
besluttede at: 
- at man kan ”utidig oprykke” – dog skal man kunne rykke ned igen 
 
og ellers tiltrådte bestyrelsen de nye JGP regler. Dog bad bestyrelsen LG 
samt gruppen at præcisere: 
- hvad er en klubleder? 
- præcisere hvem der administrere reglerne? 
- hvem håndseeder når dette gøres? 
 
LG følger op på det – og det besluttedes at det er kontoret der håndseeder. 
BCB lægger de regler på www.dsqf.dk når de foreligger endeligt, og 
bestyrelsen besluttede at reglerne træder i kraft fra den nye sæsonstart – 
således at den juniorsæsonen følger seniorsæsonen. 
 
 
e. Ny idrætskoordinator 
BCB, PM og EHP fungerer som ansættelsesudvalg med BCB som 
tovholder; BCB laver udkast til stillingsopslag, og bestyrelsen kommer 
med kommentarer senest mandag d. 19. maj. Annoncen annonceres på 
www.dsqf.dk, www.dif.dk samt på en anden internet jobside. Hele 
bestyrelsen tiltræder annonce når den er færdig pr. mail, og hele 
bestyrelsen får alle ansøgninger til orientering.  
 
f. DK-turnering/ aktivitetskalender/ regler/ TU-møde 
Ela/ MS laver nyhed på www.dsqf.dk vedr. TU-møde med dagsorden – 
dette afholdes søndag d. 22. juni 2008 kl. 11.00 i Odense. Materiale til 
mødet udsendes 2 uger før mødet. Ela sender mail ud vedr. ønsker til 
aktiviteter til værtskaber 2008/9, og deadline for ønsker er 1. juni. 
Kalender laves efterfølgende af Ela, BC, og ønskes klar medio juni. Ela/ 
BC er tovholder på DK-turneringen til næste sæson. BC bad bestyrelsen 
indgående om at komme med feedback på rundsendte udkast til samling/ 
revidering af regler. Vedr. BTSK og evt. oprykning til Elitedivisionen, 
informerede LG om at dette afhænger af om BTSK kan få mere banetid til 
dette i squashcenteret i Birkerød.’ 
 
g. DIF/ TD forberedelsesprojekt 
MS/ BCB arbejder på at få en projektbeskrivelse klar til d. 30. maj som er 
deadline for materiale til TD bestyrelsesmøde d. 20. juni – ellers bliver det 
først til TD bestyrelsesmødet i september at en ansøgning kan ligge klar. 
 

4 Interne sager Ingen 
 

5 Økonomisk status TKL følger op på dette med Ela ved næste kontormøde. 
 

6 Orientering a. Formanden 
TKL orienterede om at TKL/ MS havde været til møde med SportEvent 
DK vedr. VM 2009, og at MS har været til møde med WSF. Konklusion 
på mødet med SportEvent DK blev at de gerne vil støtte et Herre VM. OG 
WSF er positive over for at støtte et VM i DK. TKL kontakte Herlev’s 
borgmester samt SportEventFyn vedr. lokation. 
 
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
EHB bad bestyrelsen om at kigge på Busi’s kontrakt – den udløber med 
udgangen af 2008 – Francescos opholdstilladelse ophører med kontraktens 
udløb, og Francesco vil gerne vide om han er ”købt eller solgt”. TKL har 
ansvaret for at følge op på det. Prøver at holde møde med FB og MS inden 

http://www.dsqf.dk/
http://www.dsqf.dk/
http://www.dif.dk/
http://www.dsqf.dk/


MS stopper.  
 
c. Sekretariatslederen 

i. MS laver en liste over opgaveområder/ kontaktpersoner til den 
kommende idrætskoordinator. 

 
d. Breddekonsulenten 

i. BCB bad TKL/ KG om at få lavet en nyhedsskabelon til udsendelse 
af nyhedsbreve – TKL er ansvarlig for at følge op på dette, da 
Composite har modul til vores CMS system. Yderligere bad Bonnie 
om at bestyrelsen at der arbejdes frem som SMS-services på 
hjemmesiden i fremtiden – så man kan få SMS med kalender samt 
ved turneringsoprettelse. KG kigger på det. 

ii. BCB orienterede om at det nøjagtige medlemstal i DSqF foreligger – 
7369 medlemmer, hvilket er en fremgang på 791 medlemmer på ét 
år. 

e. Indbudte projektledere 
Ingen 
f. Øvrigt 
Ingen  

7 Eventuelt Intet 
   
 Mødet slut Kl. 20.50 
 


