
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 21-09-2009 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Lars Thomsen (LT), Allan Christensen (AC), Tom 

Kjærbye Larsen (TKL), Carsten Lausten (CL) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Peter Mindegård Møller, Ellen Hamborg Petersen, Lars 
Guldbrandt (LG), Bo Christiansen (BC) 

Referent TKL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

Indeværende uge 

Referat udsendes senest:  
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Seneste om Team DK Møde afholdt mandag 21/9. CL og TKL 
havde møde med TD, hvis direktør 
Michael Andersen redegjorde for de 
rammer, TD’s bestyrelse har udstukket, 
idet TD skal spare i alt 20 mio kr. næste 
år – heraf 12 mio på støtten til 
forbundene. Kriterium for fortsat støtte er, 
at støttemodtageren er realistisk 
medaljetager senest med udgangen af 
2012. 
 
TD’s konsulenter har gennemgået 
samtlige forbund og er nået frem til, at 
den støtte vi modtager til hhv. Kristian 
Frost og Caspar Grauballe vil bortfalde 
fremover. Med de strenge kriterier kan vi 
jo ikke opponere mod dette, og vi nå i 
stedet beslutte, hvorledes elitepengene 
skal prioriteres i det kommende budget 
(der er jo også bl.a. Line Hansen at tage 
hensyn til).  
 
Til stor undren for os – og meget 
foruroligende – ville Michael Andersen 
heller ikke garantere, at det indgåede 4-

TKL, CL 



årige forberedelsesprojekt vil fortsætte 
næste år. Det er svært for os at forstå, at 
en indgået aftale mellem 3 parter (DSqF, 
DIF og TD) skulle være offer for 
besparelserne. 
 
TKL har skrevet om dette til DIF’s 
formand Niels Nygaard, og han har 
allerede svaret – se vedhæftede, hvori 
han lover at tage emnet op ved et møde 
på tirsdag med TD.  

2 Opsigelse fra Andy Andy har tilsyneladende delvist fortrudt 
sin kategoriske opsigelse (som dog 
fortsat må betragtes som formel). Han vil 
evt. gerne fortsætte med visse dele af 
opgaven. 
 
Da der jo ikke er tale om en 
selvbetjeningsbutik men om en beskrevet 
stillingsbesættelse, vil CL i første 
omgang tage kontakt med Andy – evt. 
under VM – for at få uddybet 
synspunkterne. Herefter bør der aftales 
et statusmøde med deltagelse af CL, BB, 
Andy, Bo og Lars G for at udstikke 
fremtiden. 
 
Inden dette møde vil vi formntlig vide 
mere om forberedelsesprojektets fremtid. 

CL, BC, LG, 
BB, Andy 

3 VM TKL og CL redegjorde for forrige uges 
dramatiske forløb, hvor det pludselig så 
ud til, at Squash Centret ville blive lukket 
ned af kreditorerne. Ved hektisk aktivitet 
fra forbund, center, Odense kommune 
m.fl. er det lykkedes at sikre centret i det 
mindste genne VM, og forhåbentlig vil 
det nye centerbudget være tilstrækkeligt 
positivt til en vedvarende åbning. 
 
Selv om nogle frivillige er begyndt at 
falde fra, således at visse ydelser nu i 
stedet skal købes, ser budgettet fortsat 
betryggende ud. Der forventes ikke røde 
tal på bundlinien. 
 
Bestyrelsen er naturligvis velkommen 
under hele arrangementet, incl. 
festbanketten til slut (med ledsager). 

CL, TKL 



Puljerne og lodtrækningen er på plads. 
Danmark er i pulje med Frankrig og 
Irland i en pulje med 3 nationer (der er 4 
puljer med 4 hold og 4 puljer med 3 hold. 
De 2 første i hver pulje går videre til spil 
om placeringerne 1-16 mens de øvrige 
spiller om resterende placeringer). 
Kampen mod Irland, der samtidig 
indleder VM på center court søndag 27. 
September kl. 13 er således meget 
afgørende, idet vi næppe kan slå 
Frankrig.  
 
Se spilleplanen på squashwmt2009.com 

4 Eventuelt Næste møde afholdes mandag 28. 
September (som telefonmøde) uanset 
VM’s afholdelse samtidig 

 

 


