
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen – 4. møde 2009 
Dato 19 oktober 2009 kl. 17.00 
Sted Forbundskontoret, Odense 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Peter 

Mindegaard Møller (PMM), Allan Christensen (AC), Bonnie 
C. Barr (BCB), Bo Christiansen (BC), Francesco Busi (FB), 
Carsten Lausten (CL), Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Lars Thomsen (LT) 
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  

a. Projektgrupper 
status 

b. Budget 2010 

c. Elite/talent 
strategi-politik og 
nedsættelse af 
arbejdsgruppe - 
udpegning af 
medlemmer (jf. 
foreslåede 
kvalifikationer). 

d. TD/ DIF 
forberedelsesproje
kt 
(Træneruddannels
en – status).  

e. Hvem har 
ansvaret for 
Motionsligaen på 
det politiske 
niveau 

 
 

a. Projektgruppe rangliste, der har 
ikke været den store respons. 
Enighed om at prikke nogle udvalgte 
kandidater. 
Opslag om projektgruppen til KSKs 
challenger i weekenden. 
 
b. Virksomhedsplanen
Opdateret af TKL og LG, blev på 
mødet tilrettet med småændringer 
Budgettet 
Oplægget blev gennemgået, og 
rettet til. 
Det skal synliggøres hvad klubberne 
får. 
BCB og PMM ser klubdelen igennem 
og laver noter til denne. 
I elitebudgettet bliver der afsat en 
pulje til udmøntning af den nye elite 
strategi, når denne er vedtaget på 
repræsentantskabsmødet, indtil da 
bliver der afsat et beløb til at dække 
individuelle spilleres 
turneringsdeltagelse i første halvår. 
FB administrerer fordelingen af 
denne 
Desuden skal beløbet til 
træningssamlinger/mesterskaber 
regnes igennem for et overslag om 
det holder. 

CL prikker og 
laver opslag 
som BCB 
tager med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCB/PMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
FB 
 
CL 
 
 
 



Der skal afsættes et beløb til støtte 
for de danske spilleres bespisning 
ved DJO. Samtidig opdeles deltager i 
udtagne, som omfattes af denne 
ordning,  og ikke-udtagne deltagere 
Hjemmesiden skal ses igennem, evt. 
ved at betale en for det, gøres ved 
næste bestyrelsesmøde. 
Indtægtssiden: 
DK turneringen opjusteres med de 
nye satser, og spiller licenser skal 
ses efter. 
Input til budgettet og 
virksomhedsplanen skal være inde i 
indeværende uge. 
Dirigent til budgetmødet: 
Bestyrelsen foreslår Johan Evensen. 
 
c. 
Processen styres af Sporthouse, 
spørgeskema er udsendt og der skal 
nedsættes en arbejdsgruppe, hvortil 
der skal udpeges 5 med forskellige 
profiler. Et antal navne blev drøftet 
som LG og BC arbejder videre med. 
 
d. 
Der har været afholdt møde med DIF 
og TD, hvor der er blevet redegjort 
for status. CL orienterede. Træner 1 
er helt klart og afvikles i 
november/december i Herlev og 
Odense. 
 
e.  
Pt. ingen, men det blev drøftet om 
den kunne forankres nærmere i 
forhold til DK turneringen, dette 
tages op til første bestyrelsesmøde i 
2010 så det evt. kan være klart til 
TU mødet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
CL kontakter 
 
 
BC/LG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL husker det 
til 
dagsordenen 
BCB overvejer 
hvordan den 
kan 
integreres. 

3 
Enkeltsager  

Systematisk opfølgning på 
tidligere beslutninger 
 
 

 
Oversigt over beslutninger fra 
tidligere møder laves med status og 
udsendes, og ajourføres løbende. 
 

 
CL 

4 Interne sager  
 

-  

5 
Orientering 

Formanden 

 

-  



 
Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 
 

- 
 
 

 

 Sekretariatslederen 

 

-  

 Breddekonsulenten 
 

Problem i forhold til sponsoraftale 
vedr. priser på ketsjere der står 
udførligt i aftalen, samt levering af 
bolde. Vi skal kun betale det der står 
i aftalen. 
 

BCB kontakter 
og TKL følger 
evt. op ved 
behov. 

 Eventuelle indbudte 
projektledere 
 

-  

 Øvrigt 
 

-  

7 Eventuelt  
 

- 
Næste møde 

 

 Mødet slut 20.50  
 
 


