
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 14-09-2009 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Lars 

Thomsen (LT), Bo Christiansen (BC), Allan Christensen 
(AC),  
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Carsten Lausten (CL), Peter Mindegård Møller, Ellen 
Hamborg Petersen 

Referent BC 
Referatudkast godkendes 
senest: 

? 

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

punkt/ 
Ansvarlig 

1 Seneste om Team DK Møde mandag 21/9, beslutning afventer 
TD’s udmelding (8 millioner besparelse 
skal fordeles på 14 forbund). Vi får pt. 
190.000,- 

TKL, CL 

2 Opsigelse fra Andy a. Der skal skabes overblik over hvor 
langt trænerkurserne er kommet. 

b. Manglende opdatering af 
hjemmesiden, blev det udført af 
Andy? 

c. Hvor er de sager som vi efterspørger. 
Kontoret skal besvare forespørgelser 
fra bestyrelsen, evt. besvaret med 
hvornår vi kan forvente svar. 

d. Manglende informationsflow mellem 
kontor og bestyrelse omkring 
igangværende opgaver og 
igangsættelse af nye. 

e. Der skal indkaldes til et 
bestyrelsesmøde om kontor og 
bestyrelses arbejde, hvor 
bestyrelsens krav til opgaveløsning 
bliver diskuteret. 

f. Dagsorden d. 6/10 kl. 16.00 
a. Forberedelsesprojekt 

Sekretariat 



b. Krav til opgaveløsning på 
kontoret 

c. Budget 
d. Evaluering VM 

g. Bo bliver den ene politiske person på 
forberedelsesprojektet. 

3 Opfølgning på referat fra 
sidste ordinære møde 
(19.8.09) 

Udsættes da vi mangler status 
De uafklarede punkter skal overføres fra 
tidligere referater til dagsorden 

CL 

4 Forslag til ny 
forretningsorden 

a. Forslagene til ny forretningsorden er 
godkendt af bestyrelsen. Forslagenes 
betydning for vedtægterne skal 
indarbejdes i de eksisterende 
vedtægter og stilles som forslag til 
kommende rep. Møde. 

b. Der skal i den forbindelse ryddes op i 
hjemmesiden. 

Sekretariat 

5 VM a. Der bliver sendt live fra finalen kl.13-
16 på TV2sport [HD?]. 

b. Ingen tilbagemelding fra DK4 – 
status?. 

c. Kontoret har overtaget det meste af 
styringen af VM fra Kim Frederiksen. 

d. Mulighed for reklame om squash 
tv2sport på politiken.dk, 
ekstrabladet.dk, berlingske.dk etc. 
skal undersøges. 

e. Er kommet på eventkalenderen hos 
sport event Danmark, men mangler 
link. 

Pkt. b 
Sekretariatet 
Pkt. e TKL 

 


