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R E F E R A T 

 

EMNE:    Fysisk bestyrelsesmøde 

 

DELTAGERE: Kenneth Plummer (KM), Tobias Pedersen (TP), Allan B. Christensen 

(ABC), Mogens Wegeberg (MW), Morten W. Sørensen (MWS) og Peter 

Mindegaard (PM) 

 

AFBUD: Bo C. Christiansen (BCC) 

 

ENDVIDERE:  Maiken Møller (MM) og Rasmus Tander (RT) (begge deltog under det 

første punkt) 

 

DATO: Lørdag den 20. juni 2015 kl. 10 til 16 i Squash Center Danmark, Oden-

se 

 

 

Virksomhedsplan  

Planen skal justeres gennemgribende. KP kommer med et udkast til næste møde. Den 

skal være mere operationel og overskuelig. 

Vi gennemgik McFahn`s kommentarer fra tænketanksdag. Forskellige ting skal med i 

virksomhedsplanen. 

Der skal arrangeres en dansk squash dag (som WSD) i slutningen af september/starten 

af oktober. MM/PM/TP udarbejder rammen for dagen.  

DSqF skal søge at få kontakt til KL (Kultur og fritid) med henblik på udvikling af sporten. 

MM orienterede om udviklingsprojekt. Undersøger nærmere vedrørende de økonomiske 

aspekter ved Helge (DIF/KUF). Orientering kommer til næste møde. 

Frivilligstrategien blev vendt. Der skal herunder opstilles mål for ”årets klub”. Frivillig-

strategien er forankret under BU (PM/TP). 

RT orienterede om elitestrategien og –arbejdet. Vi skal herunder have en opgørelse over, 

hvor mange timer David er ”på banen” hver måned (BCC). 

Sponsorpeople (MWS og KP) 

Økonomi  

MW påregner at være på kontoret en gang pr. måned. 

Overskuddet fra EM forventes at blive på 200.000,- hvoraf 2/3 går til DSqF, og resten til 

den arrangerende klub. 

KP: der skal igangsættes en overskuelig periodisering af budgettet. 

Ferie skal indrapporteres i god tid, MW kontrollerer dette. 
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Der skal sendes regnskab ud i slutningen af hver måned fra Ela (MW). 

Kompetencer 

Alle fra bestyrelsen kan foreslå et Skype-møde, hvis der er sager der ikke umiddelbart 

kan løses pr. mail. 

Kompetencer i forhold til TU/repræsentantskabsmødet klarlægges. 

Hjemmeside  

Der mangler hjælpere til udvikling/afprøvning af hjemmeside. Vi skal eventuelt forhøre 

os hos UCL og lignende (Odense, Aarhus og København) (ABC). 

EM-evaluering 

Der udarbejdes kun en meget kortfattet hvidbog. 

Der skal arbejdes hen mod, at DSqF fremover kan være vært for en stor individuel turne-

ring (gerne efteråret 2016). Holdmesterskaber er stadig attraktive, men skal planlægges 

i god tid. 

Arbejdsopgaver til næste møde 

Virksomhedsplan (KP) 

Budgetoplæg (MW) 

Sponsorarbejde (MWS) 

Oplæg fra udvalg 

Eventuelt  

DSqF (bestyrelse) skal være synlige (eksempel fra TU-møde) 

Samarbejde med ESF (KP tager det med Tom) 

Samarbejde med DIF (KP tager det med MM (og PM/TP)) 

Næste møde er den 22.8.2015 i København, KP finder sted 

Ref.: PM 


