
 KONTORET, den 20. august 2007   

Dansk Squash Forbund

Bestyrelsesmøde onsdag d. 22. august 2007 kl. 17.00  Stadionvej 47, st. tv. 
DK-5200 Odense V i København. 

 Tel. +45 66 19 08 22 
Fax +45 66 13 01 98  
Giro 7 35 55 56 

REFERAT (med kursiv) 
 
 
Deltagere: Tom Kjærbye Larsen (TKL), Susanne Kiehn (SK), Peter Mindegaard 
Møller (PMM), Bonnie Barr (BB), Mads Seiersen (MS - referent) 
 
Afbud: Tanja Bruntse Ahler (TBA) 
 
 
 

Dagsorden: 

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 

2. Generelle sager 

a. Status på virksomhedsplan 

i. MS informerer om møde med DIF (konsulent Kim 
Bjelstrand) 

Bestyrelsen laver eget møde vedr. interne kompetencer og ansvarsområder samt 
opgaveprioritering i forhold til virksomhedsplan. (finder selv dato). 

Kontoret laver eget møde vedr. interne kompetencer (finder selv dato). Kigger på 
oplæg fra bestyrelsen. 5. december best.mødet er fælles arbejdsmøde. Planer 
udveksles inden. 

Mødes efterfølgende med Kim Bjelstrand – efter decembermødet. MS orienterer 
Kim B. – gerne i januar 2008 (gerne weekend – 1 dag). 

  

3. Enkeltsager 

a. Status på DK turneringen 

MS orienterede om ny afstemning om regler til Danmarksturneringen/ individuelle 
turneringer og resultat – JA til alle del-forslag. DK. Fintælling foretages af uvildig 
person torsdag d. 23. august. MS følger op med nyhed på www.dsqf.dk og sender 
mail ud til alle klubber om resultatet. 

b. Junior GP servicegruppe 

SK orienterede om servicegruppe projektbeskrivelse. Vedtaget. SK møder op til 
BTSK og orienterer/ initialiserer gruppen. MS sender brev med JGP servicegrup-
peprojektbeskrivelse ud til alle juniorledere. 

c. Junior GP regelsæt 

SK orienterede om JGP regler og de administrative ændringer. Regelsættet ved-
taget. SK sender regler til MS som dels sætter det på www.dsqf.dk og sender til 
alle juniorledere. 

d. Status TD/ DIF forberedelsesprojekt 

http://www.dsqf.dk/
http://www.dsqf.dk/
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MS orienterede om den projektbeskrivelse som skal godkendes i DIF/ TD. MS 
rundsender projekter fra ATLETIK + DBTU samt skabelon. Arbejdsgruppen er SK, 
MS, PMM, BB. Møde i Odense september 18. kl. 16.00 

e. PSA status på Challengere 

Bestyrelsen ønsker at alle Challengere (Herre Mester) afholdes som PSA national 
closed. Al administration vedr. PSA skal laves på forbundskontoret, så arbejds-
byrden ikke øges i arrangørklubben. Det er op til arrangørklubben om de vil af-
holde Herre Mester som PSA national closed. MS spørger den arrangerede klub 
om de vil have PSA national closed og det skal fremgå af indbydelsen til turnerin-
gen om turneringen afvikles som PSA national closed (eneste forskel er at der 
skal seedes efter PSA ranglisten og ikke DK-ranglisten). 

f. Bestyrelsesindlæg i LET, PLEASE! 

Bestyrelsen vil forbeholde sig retten til at fået optaget noget i LP hvis det er af 
generel interesse og vigtigt – i samråd med redaktøren. LP redaktionen skal skri-
ve at bladet er uafhængigt af bestyrelsens holdninger. MS orienterer redaktør 
Lars Schmidt. 

g. Evaluering af projektgruppe Regelændringer 

Bestyrelsen tager evalueringen til efterretning, og vil arbejde med at skærpe pro-
jektbeskrivelserne. TKL skriver til projektgruppemedlemmerne. Bestyrelsen vil 
udarbejde en ny og mere præcis projektskabelon til kommende projektgrupper. 

4. Interne sager 

5. Økonomisk status 

a. Øget forsikringsudgifter pga. skade i klub 

MS orienterede om at DIF’s kollektive forsikringer (præmie for DSqF) er steget fra 
4,79 kr. pr. medlem til 8,03 kr. pr medlem i 2007 på grund af en anmeldt skade i 
KSK.(en merudgift på 24.445 kr.) TKL skriver til DIF for at få redegørelse om ska-
den. MS giver informationer til TKL om kontakt til DIF. 

6. Orientering 

a. Formanden 

TKL orienterede om kontakt til Masters Squash på NZ i 2008. DSqF vil ikke støtte 
økonomisk men vil gerne sende materiale ud til klubberne. 

Hjemmeside – TKL har kontaktet Søren Web; TKL + Søren kan være klar med 
den nye side som vi åbner medio september 2007. 

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

SK orienterede om at Jesper Helmin gerne vil være med i JGP regel gruppe. Der 
indkaldes til et Junior Møde før budgetmøde d. 18. november (orienterings/ hø-
ringsmøde) Efter mødet kommer projektgruppen med færdigt forslag som der 
skal stemmes om. Afstemningsproceduren formuleres i projektbeskrivelsen. Hen-
sigten er at reglerne kan træde i kraft til januar 2008. SK laver projektbeskrivelse 
og sender rundt til bestyrelsen, og beskrivelsen godkendes pr. mailkorrespon-
dance. Deadline for tilmelding til projektgruppen er 15. september. I projektgrup-
pen er BB repræsentant fra kontoret; SK fra bestyrelsen. 

c. Sekretariatslederen 

i. Status TD 
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MS orienterede om at opstart med TS støtte til Kristian Frost er godt undervejs – 
der arbejdes stadig med et set-up til fysisk træning. 

ii. Åbning Silkeborg 

Silkeborg Squash Klub åbner nye baner lørdag d. 1. september. SK deltager fra 
Bestyrelsen. Kontoret er også repræsenteret. 

iii. Jubilæum BTSK 

BTSK har jubilæum d. 8. september. TKL deltager. 

iv. Turneringsadministration generelt 

MS vil invitere til projektgruppe som skal administrere reglerne (DK-turneringen/ 
indv. turn) til den kommende sæson. MS laver projektbeskrivelse som sendes til 
godkendelse pr. mail i bestyrelsen. 

d. Breddekonsulenten 

i. Introduktion 

BB introducerede sig selv og har aftalt at mødes med Morten Larsen ultimo au-
gust for at få svar på mange spørgsmål. BB har haft møde med PMM og bredde-
aktiviteterne. 

e. Eventuelle indbudte projektledere 

f. Øvrigt 

7. Eventuelt 
 

 
 
Mødet sluttede 20.15. 
 
For referat 
 
Mads Seiersen 


