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Referat af DSqF’s bestyrelsesmøde mandag d. 14. august 2006 kl. 18.00 
 
 
 

Dagsorden: 

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 

2. Generelle sager 

a. Status på vores org.udv.projekt 

3. Enkeltsager 

a. Hjemmesiden – CMS? 

4. Interne sager - herunder godkendelse af referat 

5. Økonomisk status 

6. Efterretning 

7. Orientering 

a. Formanden 

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

c. Sekretariatslederen 

d. Breddekonsulenten 

e. Eventuelle indbudte projektledere 

f. Øvrigt 
 
 
 
 
Tilstede: Tom Kjærbye Larsen (TKL), Morten S. Larsen (MSL), Susanne Kiehn 
(SK), Peter Mindegaard Møller (PMM) og Mads Seiersen (MS). 
 
Afbud: Tanja Bruntse Ahler (TBA) – barsel, Francesco Busi (FB), Elzbieta Lidwin 
(EL) 
 
Ad.1 Der var ingen tilføjelser eller bemærkninger til dagsordenen. 
 
 
Ad.2 Generelle sager 

a) SK har, som ansvarlig for visioner på Elite/ Junior, sendt materia-
le til kommentering hos nogle af klubbernes junior/ juniorelite an-
svarlige for respons. Derudover har der været forholdsvis stille 
vedr. på visionsforum, hvilket kan skyldes sommerferien. 
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Bestyrelsen vil gerne præsentere et færdig oplæg til diskussion på de 
tre dialogmøder. 
 
Samlet status er, at alle skal have lagt deres indlæg på Groupcare 
senest 21. august (alle referater fra bestyrelsens møder skal på 
Groupcare sammen med materialet fra Tom Jensens seminar) og 
derefter renskriver MS/ MSL til 1. september. Efterfølgende sendes 
oplæg til bestyrelsen, som har fem dage til feedback. Efter feedback 
sendes udkast til virksomhedsplanen til klubberne (på papir) som har 
mulighed for at forberede sig på de tre planlagte regionale møder: 

 
19. september på Sjælland (SK er bestyrelseskontakt) 

 20. september i Århus (PMM er bestyrelseskontakt) 
 21. september i Vejen (TKL bestyrelseskontakt) 
 

MSL/ MS tager sig af detailplanlægningen, og program lægges sna-
rest ud på www.dsqf.dk 
 
Virksomhedsplanen trykkes efterfølgende i 150 eksemplarer og er 
dermed klar til Budgetmødet 2006 – præsentation og forhåbentlig 
godkendelse. 

 
Vedr. driftsprojekter, så er MSL/ MS tovholder på disse. MSL har haft 
dialog med John Christensen vedr. Juniorranglisten og arbejder vide-
re med dette. 

 
 
Ad.3 Enkeltsager 

 
a) Bestyrelsen vil igen prøve at få CMS implementeret ASAP. Arbejds-

byrden med at vedligeholde den eksisterende side er stor og ikke 
rimelig at pålægge en frivillig sjæl. Og kontoret besidder pt. ikke 
kompetencer til at vedligeholde siden. Et CMS kan de ansatte på 
forbundskontoret selv stå for. TKL snakker med Søren (webmaster) 
for at sætte projektet i værk, og TKL har kontakt til CMS systemle-
verandør. DSqF har stadig et behov for at have en webmaster til 
teknisk support på siden, og MS vil spørge Søren, om han vil fort-
sætte. 

 
 
Ad.4  Referat fra 23. maj 2006 godkendtes. 
 
 
Ad.5 TKL aftaler nærmere med Ela vedr. ½ års regnskab og budgettallene 
 
 
Ad.6 Ingen. Punktet udgår for fremtiden. 
 
 
Ad.7 

a) TKL har været i Skåne og informerede om fremtidige muligheder 
for samarbejde over Øresund og fremsender materiale (politisk) 
til kontoret til information.  
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b) SK ønskede at juniorarbejdet skal pyramidiseres; dette arbejde er 

stort og for detaljeret til virksomhedsplanen. SK ønsker et møde 
med FB og vil gerne have FB’s kommentarer til visioner/ modeller 
i virksomhedsplanen. MS følger op på det. SK informerede om, at 
der er muligheder for at søge Novo Nordisk (afslag på ansøgning 
til Novo om støtte til Sommer Camp 2006) om sponsorat, og an-
søgningen skal være stilet mod breddearbejdet, da chancerne er 
størst der. SK vil gerne initiere kontakt til Novo hvis der er pro-
jekter som umiddelbart kan være interessante for Novo. Det 
kræver input til SK når kontakt skal skabes.  

 
c) MS orienterede om, at DSqF havde fået afslag  på ansøgning om 

”Forbund i Fokus”, og MS tager en snak med DIF om begrundel-
sen (sammen med Jesper Helmin, som er hovedforfatter på pro-
jektet). 

 
d) MSL – vedr. fremtidige pensionsaftaler. MSL bad om bestyrelsens 

godkendelse af, at Danica Pension for fremtiden bliver DSqF’s 
pensionsselskab. Dette godkendte bestyrelsen. MSL informerer 
kontoret om præmisserne. 

 
 
e) Ingen 
 
f) Intet 
 

 
  

 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.40 
 
 
 
For referatet 
Mads Seiersen/ Morten B. Larsen 
25. august 2006 


