
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 5. møde 2008 
Dato 24. september 2008 kl. 16.00 
Sted Forbundskontoret i Odense 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Ellen Hamborg-Petersen (EHP), Peter 

Mindegaard Møller (PMM), Kristian Gram (KG), Bonnie C. Barr (BCB), 
Bo Christiansen (BC), Francesco Busi (FB), Ela Lidwin (EL), Carsten 
Lausten (CL) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Lars Guldbrandt 
Referent CL 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest:  
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Bemærkninger/ tilføjelser 
til denne dagsorden 

2 skrivelser til diskussion under punkt 4, samt en 
henvendelse vedr. elektronisk udgave af let please 
under formanden 
 

 

2 Generelle sager 
Budgettet 
 

 
Budgetmøde indkaldes 6 uger før, 
Materialer ud senest 1/11 
 
Oplæg fra BC, først ses der på budgetønsker, 
derefter på indtægtssiden, og ændring i 
kontingentstrukturen. 
Alle ser på sine områder og fremsender sine 
budgettal til CL senest 1/10, hvorefter de samles 
og udsendes. 
Som materiale til budgetmøde skal der også være 
specifikationer i tekst. 
 

 
CL/TKL 
 
 
Alle/CL 
Fortsættende 

3 Enkeltsager 
Forberedelsesprojektet 
 

 
Møde med TD og DIF hvor ansøgningen fik 
positiv feedback. Er til godkendelse i TDs 
bestyrelse 25/9 og DIFs 2/10. Handlingsplan 
derefter: 

1. Information til klubberne 
2. Ansættelse af tovholder 
3. Procedure for udvælgelse af 

mønsterklubber 
4. Trænerseminar 

 
Fortsættende 



 
Ad 2 blev profilen på ansat diskuteret, og først 
skal de eksisterende kompetencer afdækkes inden 
profilen for en ny bliver fastlagt.  
 

 Hold VM 
 

Intet nyt grundet personale udskiftning hos wsf. 
Men alt tyder fortsat på at DK får arrangementet. 
 

Fortsættende 

4 Interne sager  
 
 

  

5 Økonomisk status Udsendt og svært gennemskuelig grundet de 
mange konti. 
Opsamling inden næste møde. 
 

Fortsættende 

6 Orientering 
Formanden 
Elektronisk udgave af Let 
please 

 

Skrivelse fra ”TheBrandRepublic”/Lars Faber 
vedr. etablering af en elektronisk udgave af Let 
Please. De nærmere detaljer så som økonomi er 
ikke nævnt. 

KG arbejder med tilsvarende planer. 

 
 
Fortsættende  
KG tager 
kontakt til Lars 
Faber 

 Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 
KG: 
 
 
 
 
 
BC: 

 
Nyhedsbrev via press2go og i det hele taget 
muligheden for SMS mediet til udsendelser. 
Vi har en forpligtigelse for udsendelse af 
nyhedsbreve i forhold til vores sponsoraftaler 
 
Wiki/DRs projekt om opdatering af sportswiki 
udsende 
 
Der kører en appelsag vedr. en skadet spiller 
Problematik vedr. OSC deltelse i ECC kontra 
muligheden for at få ranglistepoint i challenger er 
forsøgt løst. 
 

 
Fortsættende 
KG følger op, 
CL tager 
kontakt til 3 
 
 
 
 
 
Afsluttet 

 Sekretariatslederen 

IT på kontoret 

 

 

 

 

 

Infosport 

 

Gammel server og bærbare giver problemer og 
anledning til overvejelser om hvad der er den 
gode fremtidssikre løsning som fx at anvende 
DIFs. 

Det skal også undersøges om DIF har et 
journaliseringssystem webbaseret ESDH som 
både kontor og bestyrelse kan gå på. 

 

Møde afholdt med Steen Petersen DIF. 

 
 
Fortsættende 
CL kontakter 
DIF 
 
 
 
 
 
 
CL holder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Danmark 
 

Årets turnering vil kunne lægges over i Infosport 
vil kræve 10-12 timer, men fremadrettet vil det 
være enkelt at oprette turneringen i Infosport 

Vedr. turneringsadministration er problematikken 
at Monrad ikke findes i de eksisterende systemer. 
Der skal tages kontakt med andre ketcher forbund 
om det er en udviklingsomkostning vi kan 
samarbejde om. 

Angående opdatering af ranglisterne i Infosport 
skal et serviceeftersyn af disse og pointgivning 
indventes. 

Styregruppemøde DIF, CL, TKL skal afholdes. 

 
Strategien er: 

1. Etablering af gode samarbejdsrelationer 
2. Holde tæt kontakt 
3. Få fastlagt en møderække 

 
Det tilstræbes at Kristian Frost projektet fortsætter 
og Line Hansen bliver støttet. FB og CL udtænker 
ansøgning til speciel talentpulje og til særlig 
indsats til forberedelse for hold-VM. 
 

kontakten og 
kontakter DBF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsættende 
Møde med TD 
1/10 FB og CL 

 Breddekonsulenten 
 

Årets mål er nået 20 klubbesøg, nyt regelkursus. 

Kompetenceseminaret har det ikke været muligt at 
træffe Kim Bjelstrand, planlægges til december fx 
ifm juleafslutning. 

Junior camp 28-30/11 flyttes fremover fra efterår 
til forår. 

Vedr. fordelingsnøglen er der i forhold til forbund 
af tilsvarende størrelse en del at hente på bredde 
og uddannelsesområdet, og tiltag herfor blev 
diskuteret. 

Squash tænketank, trænerseminarer FB står for 
kombineret med klubmøder. 
 

 
 
Fortsættende 
BCB følger op 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCB + FB 

 Eventuelle indbudte 
projektledere 
Landstræneren 

Understregede det vigtige i at vi markerer overfor 
får vores pt. bedste at vi støtter hende også 
selvom TD ikke udviser samme velvilje. Evt. i en 
eller anden form for yde/yde. Enighed om at dette 
skulle prioriteres. 

Budgettet afsat beløb til junior-EM i Norge for 
lavt sat, fremover skal det sikres at der beregnes 

 
 
 
 
 
 
 
 



for hver aktivitet og hvor de foregår. 

Ønske om at få en kontrakt afklaring 

 
TKL 

 Øvrigt 
 

- 
 

 

7 Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
Næste møde 

DIFs budgetmøde Rebild 3-4/10 
 
 
 
 
National closed vigtigt at sikre godkendelse PSA 
procedure 
 
9 oktober kl. 16.00 på Toms kontor Frederiksberg 
rådhus 3 sal nr. 31. 
 

TKL deltager, 
BC overvejer 
med CL som 
alternativ 
 
FB og CL 
 
 
 

 Mødet slut 20.45  
 


