
 

 
Referat Skype- møde - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 

Dato 22-08-2015 

Sted Start: 10.00, slut: 16.00 

Deltagere Kenneth Plummer (KP), Bo C. Christiansen (BCC), Allan 

B. Christensen (ABC), Tobias Pedersen (TP) Mogens 

Wegeberg (MW) og Peter Mindegaard (PM) 

 

Afbud Morten W. Sørensen (MWS) 

Referent PM 

Referatudkast godkendes se-

nest: 

 

Referat udsendes senest:  

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ 
opgave 

Fortsættende 
punkt/ 

Ansvarlig 
 Orientering fra Tine Rindum 

Teilmann (DIF) 

Kommende fokuspunkter for DIF: 

- Skolereform 

- Kvinder og sport (især mhp. 

At få flere kvindelige ledere 

og trænere – 40%) 

- Økonomi, fordeling af tips-

midlerne. Fordelingsnøglen 

skal tilpasses det idrætspoli-

tiske program 25-50-75. 

Man vil i øget omfang ”mene 

noget” om eliteidræt, samti-

dig med at idrættens facilite-

ter bliver et fokuspunkt. Det 

skal være færdigt til vedta-

gelse forår 2016 – med hø-

ringsrunde efterår 2015. 

-  

 

 

 

 

 

MM/RT/bestyrelse 

1 Fra udvalgene Juniorudvalget – Mads Jepsen bliver 

nyt medlem. Møde i september ifm. 

JGP i Birkerød 

 

Elite/talent – der skal findes en mø-

dedato. ATK skal endeligt gennem-

arbejdes og certificeres 

 

Turnering – "Fremgang i antal hold, 

både i herre- og damerækken" 

 

Følge op på evt. udeståender mel-

MW 

 

 

 

BCC 

 

 

 

MM/Ela 

 

 

PM/TP/MM 



lem forbundet og Lyngby. 

 

Bredde/udvikling – møde afholdt 

med dansk skoleidræt, udvalget 

mødes i sensommeren 

 

Markedsføring – går i gang når 

MWS er hjemme igen 

 

 

MW 

 

MWS 

2 Økonomi  Regnskabet blev gennemgået. No-

get tyder på, at vi i det/de kom-

mende år kan komme til at mangle 

100.-200.000, afhængigt af endeligt 

resultat fra EM. 

EM ser ud til at bidrage positivt til 

resultatet for i år. 

Landstræner: firmabil eller kilome-

terpenge? Transport er en del af 

arbejdstiden. 

Periodeafgrænsning er altid en ud-

fordring. Fremover vil det være en 

fordel at kunne sammenligne sam-

me måned for to år. 

Regnskab skal gerne sendes ud 

hver måned til orientering. 

Arbejdstilladelse til David. 

Konteringsvejledning – MW checker 

at denne er vedligeholdt. 

 

Efter endelig opgørelse af EM-

regnskabet skal bestyrelsen sikre 

tilpasning af indtægter og udgifter, 

specielt i de kommende to år. Dette 

skal afspejles i budgettet, som be-

styrelsen fremlægger til budgetmø-

det i november  

 

 

 

 

 

 

MWS 

 

 

MW 

 

 

 

MW 

 

MW/Ela 

MW 

3 Fordelingsnøgle  Det taler for, at det er bedst at blive 

i fordelingsnøglen (KP og MM møde 

med Helge/KUF). 

RT også ind ifm. at generere ind-

tægter. 

 

PM 

 

 

BCC/RT 

4 Sponsortøj  Sponsorat udløber foråret 2016. 

DSqF har interesse i bedst muligt 

(økonomisk) sponsorat. 

 

MWS 

5 Squash Dag 20.9.2015 Materiale til klubber, brug af FB, 

booste tiltag i lokale medier. 

 

KP/MM 

6 Hjemmeside  Der overføres 15-25.000 ubrugte 

midler fra Squashportalen som bi-

drag til at gøre hjemmeside færdig 

det skal gerne virke ved årets ud-

gang."  

ABC 

 

 

 

ABC 



ABC indhenter tilbud på bistand 

med færdiggørelse (implemente-

ring, uddannelse) (DK/IN). 

 

Stabilitet af edb-server er tvivlsom. 

Kontor-EDB kan eventuelt flyttes til 

”skyen”. Ansatte og nogle/alle be-

styrelsesmedlemmer skal have ad-

gang. ABC  laver indstilling til næste 

bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 

ABC 

 

 

 

7 Praktikant  Mulige arbejdsområder: 

- Skoleidræt 

- Forening/fitness 

- ATK 

 

MM/PM kommer med udkast til mu-

lige områder. 

 

PM/MM 

8 Virksomhedsplan Virksomhedsplanen blev gennem-

gået på overordnet plan. Skal nok 

skifte navn til strategipapir. 

Den skal gøres lettere at operatio-

nalisere – og målbar ift. resultater. 

 

KP/alle 

9  Eventuelt BCC: i KSK har man sparet meget 

vha. energirenovering – mulighed 

for at erfaringsudveksle med andre 

klubber. 

 

KP: møde i WSF? DIF dækker 75%, 

KP deltager. 

 

ABC: KP kontakt med Polen vedrø-

rende samarbejde (Veteran). 

 

Budget skal ud inden 1.10.2015. 

 

KP: vi skal ændre regnskabsår (til 

juli-juli). Det skal med som ved-

tægtsændring 

 

Budgetrepræsentantskabsmøde 

holdes i Odense – lokale bookes. 

 

Næste møde: tirsdag 20.10.2015 på 

Skype. Budget som hovedpunkt. 

 

 

 

 

 

 

KP 

 

 

KP 

 

 

Alle 

 

Alle 

 

 

 

Ela 

 

 


