
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 3 møde 2009 
Dato  
Sted  
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Lars 

Thomsen (LT), Bonnie C. Barr (BCB), Allan Christensen 
(AC), Francesco Busi (FB), Carsten Lausten (CL), Elzibieta 
Lidwin (EL), 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Bo Christiansen, Peter Mindegård Møller, Ellen Hamborg 
Petersen, Andreas Lambert 

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

punkt/ 
Ansvarlig 

  1 Bemærkninger/ tilføjelser til denne 
dagsorden 

2 Generelle sager  
1. Kompetence/ ansvar – 

bestyrelse/ kontor – 
opfølgning på seminar d. 6 
juni. 

1. TKL/LG har arbejdet med 
opdatering af virksomhedsplanen, 
indeholder strategi for den kommende 
periode, og er blevet mere konkret. 
Mangler at få tilføjet nogle figurer, og 
sendes derefter ud til kommentering i 
bestyrelsen. 

TKL/LG 
 
 
 
 
 

2. Tilbud fra Sporthouse ang. 
elite/talentstrategi. 

 
Der mangler at blive fordelt politikere 
til nogle områder bla. eliten ved Ellens 
afgang, og det er vigtigt for 
elitestrategi, forskellige emner blev 
drøftet, bestyrelsen har ret til 
selvsupplering. 

TKL 
 3. Projektgrupper nedsættelse 

af disse  
 

4. Budget 2010  
   AC har arbejdet med 

forretningsordenen for bestyrelsen, 
denne var udsendt inden mødet, og 
blev godkendt med en enkelt 
præcisering. 

AC 
 
 
 
 

Vedtægterne skal ændres så 
forretningsordenen bliver mere 
legitim. 

CL  
 
 

Telefonmøde prøvet inden 
sommerferien med stor succes, 
fortsættes fremover. 

 
 
 

Der er etableret ny server på  



forbundskontoret, der muliggør ekstern 
adgang til dokumenter. Der skal 
etableres vpn opkobling til bestyrelsen, 
så man kan følge med hjemmefra. 
Der mangler en politisk ansvarlig på 
kommunikationsområdet, og det bliver 
LT. 
Fungerer nyhedsbrevet? Der skal gøres 
en indsats for at skaffe flere der 
abbonnerer på. RSS feed Kristian 
Gram spørges? 
 
2. BC og LG har holdt møde med 
Henning Hansen fra Sporthouse, om 
en process der skal munde ud i en 
elitestrategi. Der skal laves en 
undersøgelse hos klubberne, der skal 
interviewes en række nøglepersoner, 
og endelig skal der nedsættes en 
arbejdsgruppe på 5 pers. 
 
3. Projektgrupper 
Der foreligger kommisiorier til 4 
projektgrupper. 
Det blev drøftet om der kunne skaffes 
nok til så mange grupper. 
Projektgruppe opfølgning på TU 
møde, udarbejder BC og AC et oplæg. 
Projektgruppe rangliste iværksættes nu 
ved opslag på hjemmesiden og ved at 
identificere de mest engagerede. 
Projektgruppe fastholdelse af 18-25 
årige tages i klubdelen af 
forberedelsesprojektet. 
Projektgruppe regel er nu oppe på 4 
medlemmer så der mgl. Altså 2. Skal 
der stilles krav til elite klubberne om at 
stille et medlem i regelgruppen? Skal i 
så fald indarbejdes som en 
regelændring og besluttes på TU 
mødet. 
 
4. Budgetmøde 22 november. Der er 
ikke mange poster at flytte med 
eftersom mange er bundet op.  
DIF og TD mangler penge. 
Kontoret laver et budgetudkast med 
udgangspunkt i 09 budgettet. 

 
 
 
 
 
 
 
BCB/LT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BC/AC 
 
Kontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
CL/BCB 



Der skal indregnes telefonpenge til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 

3 Enkeltsager  
 

1. TD/ DIF 
forberedelsesprojekt  

2. VM I Odense, status, 
hand-lingsplan og 
ansvarlige. 

3. DIFs budgetmøde 
Idrættens Hus 25-26 
september hvem deltager? 

 
 

1. Trænerkurserne er ved at være klar! 
Første kursus 31 oktober i Herlev. AL 
og FB arbejder på det. Koliderer 
desværre med JGP. Klubprocessen 
igangsættes. Politisk ansvarlig til 
projektet skal findes. 
Tovholder funktionen ønskes fortsat 
og der udarbejdes en konkret opgave 
beskrivelse og mål for det kommende 
år. 
Budgettet for 09 med fordeling af 
lønkonti skal genskabes mhp næste års 
budget. 
 
2. Der har været røre omkring klub og 
center, men det påvirker ikke VM. 
Budgettet er rettet til på 
styregruppemøde 19 august, og det er i 
balance (udsendes). 
Der har været et problem med den 
ekstra glasbane, men dette er løst bla. 
med hjælp fra Odense Kommune. 
Der er fribilletter til bestyrelsen med 
ledsager, der udsendes skema med 
reservationsmulighed i nær fremtid. 
 
3. LG deltager  
 

 
 
 
 
 
 
CL/BCB 
 
 
 
TKL/CL 

4 Interne sager  
 

  

6 Orientering 
Formanden 
 

TKL informerede om møde med 
DIF/TD om den alvorlige økonomiske 
situation. 

 

 Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 
 

AC 
Klubservice, iværksættes smmen med 
BCB 
 
LG 
DK turneringen 
Holdkort 
Kampporgram til DK turneringen skal 
være klar komende weekend, Søren 
Morsing arbejder med det. 
Holdkort bør kunne gøres nemmere, 
men det står i reglerne at de skal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 



underskrives og indsendes. 
 
DJO 
Man satser på 120 deltagere, der laves 
en udsendelse til klubberne med 
opfordring til at DK top 10 tilmelder 
sig. 
Opbakning til at man efter ansøgning 
får tildelt støtte der svarer til et JGP. 
 

 Sekretariatslederen 

IT på kontoret 

Team DK status 

 

Ny server nu med back up! Stor hjælp 
i opsætningen fra Jan Pedersen OSC. 
Hele bestyrelsen får en DSqF mail 
adresse, og der laves en postgruppe på 
hjemmesiden til bestyrelsen. 
 
Team DK, fortsat støtte afhænger 
meget af TDs økonomiske situation. 
 
Talentpuljen der er en uafhængig 
pulje, og derfor ikke påvirket af den 
øvrige økomomi, vil vi forsøge at søge 
et år mere på Caspar Grauballe. 

 

 Breddekonsulenten 
 

Breddekonsulenterne hedder fremover 
udviklingskonsulenter, men det er klart 
at DIF ønsker at ændre ordningen. 
Der skal udarbejdes en evaluering 
(bredderapport) til DIF. 
 
Der ønskes en politisk udmelding på 
Københavns Kommunes fortolkning af 
folkeoplysningsloven. 
 
Der arbejdes på klubbesøg i Vejen, 
Bramming, Åbenrå og OSMK. 
 
Regelkurserne er i samarbejde med 
Peter Gyde revideret, men der mangler 
nogen til at afholde dem. 
 
Det arbejdes på at få John White til 
træner workshop/junior camp. Han kan 
først til foråret så der arbejdes på et 
alternativ.  
 
Ifm. IOC kongressen bliver der 
opvisning på Rådhuspladsen med 
hjælp fra KSK og Svanen. 

 
 
 
 
 
 
BCB laver 
udkast til brev 



 
 Eventuelle indbudte projektledere 

 
Ingen 

 

 

 Øvrigt 
 

Tournament Software forbundslicens. 
Søren Morsing undersøger 
eksportmulighederne i TS ikke mindst 
set i forhold til nye mulige rangliste 
systemer, som gerne skal kunne 
komme på infosport. 

 

7 Eventuelt  
 

Næste møde 6/10 kl 17.00 på 
forbundskontoret 
 
Det blev endvidere aftalt at etablere 
ugentlige telefonmøder, hver mandag 
2130-2230, med en fast dagsorden 
hvergang og hvor referatet går på tur. 

 

 Mødet slut 21.15  
 


