
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 4. møde 2008 
Dato 25. juni 2008 kl. 17.00 
Sted Forbundskontoret i Odense 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Peter Mindegaard Møller 

(PMM), Bonnie C. Barr (BCB), Bo Christiansen (BC), Francesco Busi (FB), 
Ela Lidwin (EL) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Kristian Gram, Ellen Hamborg-Petersen 
Referent BCB 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave 
1 Bemærkninger/ tilføjelser til 

denne dagsorden 
Punkt 3a tages først. 
Nyt punkt: PSA closed 
Kan disse turneringer fremgå allerede nu på aktivitetskalenderen? 
Klubberne skal selv bestemme, om de vil afholde en PSA Closed. BC laver 
et officielt brev til klubberne om dette. 

2 Generelle sager a. Seminar: kompetenceafklaring og budget09/virksomhedsplan. 
Evt. 2 seminarer? Evt. det ene i forbindelse m. squashtænketank? 

Squashtænketanken skal ikke afholdes ifbm. DSqF seminar, men fokusere 
på specifikt emne med klubrelevans. Bestyrelsesseminar adskilt. Seminar 
skal afklare kompetencer samt budget/virksomhedplan. Der ønskes 
konsulentbistand fra DIF til, hvordan kompetenceafklaring skal udarbejdes 
og budgettet kan gentænkes: BCB undersøger og forhører om evt. DIF 
tilskud til seminaret. Tidspunkt fastlagt til d. 13. aug. Før næste best.møde. 
start: kl. 10 i Odense. Kompetenceafklaring afventes til ny 
idrætskoordinator er ansat. 
b. Aktivitetskalender/DK-turneringen/regler 

Regelprojektgruppen skal køres adskilt fra diskussioner om DK-turneringen 
som skal diskuteres i en anden gruppe. Regelgruppen skal helst have en juridisk 
kyndig med også. BC spørger interesserede og laver rettet projektbeskrivelse 
for at adskille de to problemstillinger. 
BCB nævner diskussionen om TU-mødets beslutningsmandat jf. referat i marts 
08. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer ifbm. Tu-mødets 
beslutningsmandat skal være klar inden næste rep. møde. 
Aktivitetskalender: 
Hvem skal have JDM? LG: Iflg. regelsættet skal JDM geografisk gå på tur, 
men da det på turneringsmødet aftaltes mellem OSC og Kolding, at Kolding 
tager JDM, så var der ingen ansøger fra Fyn og Sjælland, så derfor ok med 
Kolding som vært til JDM. Til næste år tildeles arrangementet en klub fra Fyn 
eller Sjælland, hvis der er klubber fra en af disse regioner som søger om 
arrangementet.  
Aktivitetskalender blev tilrettet i forhold til ønsker, TU-mødet, ferier og 
internationale turneringer, mv. 

 
c. Høringssvar TD’s nye støttekoncept 

Rapport ligger på kontoret til læsning. TKL vil gerne lave høringssvar. 
Deadline for dette 31/7 08 



3 Enkeltsager a. Ny Idrætskoordinator 
Ansættelse. Bestyrelsen diskuterede ansættelsesudvalgets beslutninger og 
kom med kommentarer. 
b. VM 2009 

TKL var til seminar om internationale events. Herning også interesserede i at 
afholde VM. Erik Mogensen (Sport Event Fyn) afholdt møde med m. 
udgangspunkt i vores budgetter. Forslag fra mødet: opdel turneringen Odense 
og Kbh. Men WSF betaler glasbane i Kbh. og Tournament fee.  
Mail fra Christian Leightorn WSF: TKL snakket med Sportevent DK at 
tilbuddet i mailen ikke er korrekt forstået fra WSF. Hvad er status på dette? 
Model: Odense/Kbh.  
BC: Herlev kommune kræver at VM skal afholdes i Herlev. Overnatning er dog 
væsentligt dyrere på sjælland. Bestyrelsen vil gerne tage det op med Herlev. 
BC hvad med Kbh. kommune og team Cph.? 
TKL tager kontakt til interesserede værter. TKL går videre med dette. 
Præmis er, at der ikke må være underskud 

c. TD/DIF forberedelsesprojekt 
Klubberne skal informeres om dets indhold og fordelen for klubberne i 
projektet. Henvisning til klubber, der har gennemgået klubudvikling fx KSK og 
Herlev. Klubber i projektet skal være fyrtøjer for dansk squash. BC: Skal 
klubber i elitekommuner være inkluderet, da de får sådanne tilbud fra 
kommunen? Vi kører videre med projektet. BCB formulerer ansøgning. 

d. Fordelingsnøgle og medlemskontingent  
Punktet tages i fbm. budgetseminar d. 13. aug. 

 
e. Virksomhedsplan og overensstemmelse med vedtægter vedr. 

beslutningsmandater fx i projektgrupper 
Hvordan skal vi præcist formulere forholdet mellem vedtægter og 
virksomhedsplan? Kan Kim Bjelstrand DIF (konsulent på virksomhedsplan) 
hjælpe med at skabe overensstemmelse ml. vedtægter og virksomhedsplan? 
BCB kontakter. 

f. Racketlon som del af DSqF? (Forespørgsel Emil Pergander) 
BC: hvordan kan de optages/associeres? For vi kræver jo et medlemskab af 
klub. Men det har ricochetspillere jo ikke. Skal sådanne klubber kunne stemme 
på rep.møde? BCB undersøger,  hvordan de kan associeres fx uden stemmeret. 
BCB orienterer Emil Pergander. 

4 Interne sager  
5 Økonomisk status a. Status pt.  

Vi mangler en periodisering. TKL og ELA er tovholdere på det 
b. Fordelingsnøgle 2008: Junior Camp ikke godkendt 

BCB orienterede. PM og BCB skriver brev til DIF og hører hvorfor med 
opfordring til ændring. Vi skal være sikre på at efterleve kriterier fremover 

c. Udviklingspuljen: Søgt 81.000 fået 21.000 til squashskolen 
PM og BCB skriver brev se ovenstående. 

6 Orientering a. Formanden 
Debatforum: om regler for henvisninger til andre sider. Retningslinjer for 
indlæg om fx reklametilbud, skal tydeliggøres 

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
LG: mailkorrespondancer: hvordan forbedre og uddelegere ansvarsområder og 
målrette korrespondance. Vi aftaler internt formen. 
BC: om TUmødets vedtagelser. Og kommentarer fra bestyrelsen. 
Problematisk med at tillade fusionshold, der det kan danne præcedens, og det er 
ikke hensigten, men kun en lappeløsning for fortkommende sæson. 
Vi mangler reklame for regionsligaen: BCB skriver mail om regionsligaen og 
tilmelding 11. juli til DK-turneringen  
TKL: BC har lavet stikprøve på statistik over afbud til DK-turneringen. 
Tidligere breddekonsulent og PM har tidligere lavet en statistik. BC kommer 
med oplæg ved næste møde. 



PAR-Scoring i fremtiden: ESF ønsker en evaluering af systemet. (fra dommer, 
spillere, turneringsledere, og forældre til juniorspillere). Vi udvælger 3 
turneringer i sæsonen, hvor dette skal ske. LG ansvarlig ved JGP. EHP ved 
Challenger/DK-turnering. Dommere: dommere til DM kan spørges 
PM: Erfagruppe om foreningsbegreber og foreningsdannelse afholdes samtidig 
med best.møde i dag, så har ikke deltaget. Er ansvarlig for deltagelse i dette og 
fremover skal al post vedr. dette sendes til ham ikke TKL 
 

c. Sekretariatslederen  
i. Evt. genopslag hvis ingen kandidat, 2. runde, 

strategi? Ved uenighed og tvivl kan vi tage 2. runde. 
Ansættelse påbegyndes d. 1. sept. 

ii. World open: Wild card: Busi indstiller relevante 
 

 
d. Breddekonsulenten 

i. PR/kommunikation på web og intern 
kommunikation 

TKL: ansvarlig for nyhedsbrev og for statistik for 
besøg på siden. Mulighed for oprettelse af nyhedsbrev 
skal være iværksat til sæsonstart 1. sept. 2008 

ii. Breddeaktiviteter i forbindelse m. VM/PR VM: DIF 
puljer? 

Fx oppustelige baner, skolesquash etc. Punktet 
behandles på næste møde 

Søge DIF puljen Forbund i fokus ifbm. udvikling af 
PR-strategi ved VM, som vi også gavnes af generelt. 
VM hjemmeside, mv. 

Ansøgningsfrist: deadline 6. august. BCB sender info 
om dette ud d. 26/6 – 2008. Gunnar Nu fonden til PR 
for små forbund: skal søges 

KG, ny idrætskoordinator og BCB undersøger 

Layouter kan kontaktes via BC 
  
e. Indbudte projektledere 
ingen 
f. Kommende mødedatoer 

 
Fastlægges 13. aug. 

 
 

7 Eventuelt  
WSF har regler for størrelser på reklamer på sponsortøj. Skal integreres i vores 
regelsæt 
Hvad er prisen på at navngive en turnering? En DK-turnering? 
På DSqF: Det skal gøres nemmere for klubber at finde info ifbm. indberetning 
fra klubber til kommuner ifbm. folkeoplysningsloven, fx sidste sæsons 
aktivitetskalender, turneringsprogrammer etc. TKL undersøger hvordan.  
Facilitetsdatabasen: søge sportsgrene og kommuner (lokale og anlægsfonden) 
al statistik. Mange kommuner nævner squash i idrætspolitikken. Vi skal 
kontakte databasebestyreren for at opdatere deres info om baner. 
http://www.loa-fonden.dk/template/t16.php?menuId=27

   

http://www.loa-fonden.dk/template/t16.php?menuId=27


 Mødet slut Kl. 21 
 
 


