
Kontoret, den 06-12-06 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. december 2006 kl. 16.30  
på forbundskontoret i Odense. 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden: 

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 

2. Generelle sager 

a. Opfølgning på virksomhedsplanen efter budgetmødet 

b. Iværksættelse af projektgrupper 

c. Retningslinier og målsætninger for elite- og talenttræning (SK) 

3. Enkeltsager 

a. Hjemmesiden – CMS (TKL) 

b. Åbenhed og gennemsigtighed på hjemmesiden (TKL) 

c. Brotilskud ved rep. møder (MSL) 

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), Susanne Kiehn (SK), Peter Mindegaard Møller (PMM) 
 Elzbieta Lidwin (EL), Morten S. Larsen (MSL), Jens Lebech (JL) 
 
Afbud: Tanja Bruntse Ahler (TBA), Francesco Busi (FB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk Squash Forbund 

Stadionvej 47, st. tv. 
DK-5200 Odense V 

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

  



 
 
Ad. 1 Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden: 
 

(MSL - til punkt 3A) reklamer på hjemmesiden. 
 (SK – til punkt 3E) DM som PSA turnering. 

Godkendelse af referat fra punkt 4 udgår. Punkt 6, efterretning udgår, nuværende  
 punkt 7 bliver punkt 6, og eventuelt bliver nyt punkt 7  
 
 
Ad. 2 Generelle sager: 
 

A) Opfølgning på virksomhedsplanen efter budgetmødet: 
Dette punkt vil i fremtiden være et fast punkt på dagsordenen. Virksomhedsplanen 
skal rettes til med de nye punkter fra budgetmødet. TKL lægger VP ind på Groupcare, 
og SK er ansvarlig for at rette planen til. Den nye version benævnes NR.3. 
 

 Budgettet skal rettes til. 
 MSL skal periodisere budgettet for de konti, som han anvender enten måneds- eller 

kvartalsvis for overskueligheds skyld. 
 Følgende personer står for periodisering af følgende konto grupper. 
 MSL: alle 11000 – 13000 – 14000 konti 

 SK: eliteudvalgskonti: alle 12000 
TKL: alle 10000 konti 

  
 Deadline for periodisering af kontogrupperne er 1. januar 2007. 
 
 EL indtaster nyt budget, når alle kontogrupper er tilpasset. 
 

B) Iværksættelse af projektgrupper: 
MSL forslog en projektgruppe, der som en strategisk gruppe er med til at 
bestemme, hvilke projekter/aktiviteter der sættes i værk. Gruppen skal samtidig 
administrere de kr. 48.000,-, der står på budgettet til ”Klubber i Front”. Ansvar for 
denne projektgruppe: MSL. PMM er bestyrelsens kontaktperson. 
Andre projektgrupper, der skal sættes i gang: 
Klubber i Front – ungdom: ansvarlig PMM 
Talentudvikling + ungdom: ansvarlig SK 
 

 
 

C) Retningslinier og målsætninger for elite- og talenttræning. 
SK beretter, at der sendes ansøgning vedr. TD-støtte til Kristian Frost i starten af 
det nye år. Det ønskede set-up er ikke muligt ift. den vedtagede virksomhedsplan, 
da det kræver ca. 100.000,- fra forbundets egen kasse. 
 
Hammerum-Herlev-Kolding er mulige emner til kraftcentre. 
 
SK laver oplæg, som lægges på Groupcare. 

 
 
 
 
 



 
Ad. 3 Enkeltsager: 
 

A) Hjemmesiden – CMS (TKL) 
Der satses på, at den nye hjemmeside skal være klar til at gå i luften pr. 1. jan. 
2007. TKL har haft møde med IT-firmaet Composite, der vil sponsere layoutet, 
standardmoduler og programmeringen. 
Debatforum fra nuværende hjemmeside skal bevares på den nye hjemmeside, men 
laves i et mere overskueligt design. Hele turneringsprogrammeringen bevares 
indtil videre i en I-frame. 
 
Den nye side forventes klar primo 2007. 
 
I forbindelse med forhandlingerne af ny sponsorkontrakt med Dunlop har firmaet 
spurgt, om reklamer med flash og skiftende grafik må forekomme på 
www.dsqf.dk. Bestyrelsen er enig i, at reklamer ikke må påvirke sidens download-
tid, og at de gerne vil se et eksempel først. 
 
Redaktionel omtale af firmaer ligger ikke inden for forbundsbladets virke. 

 
 
B) Brotilskud ved repræsentantskabsmøder (MSL) 

MSL foreslår, at forbundet yder tilskud til bro billetter ved 
repræsentantskabsmøder. Dette forslag tages op på næste repræsentantskabsmøde i 
april måned. Hvis det vedtages, skal det indarbejdes i budgettet for 2008. 
 
 
 

C) DM som national closed PSA. 
 

Der har været forespørgsler fra bla. Francesco Busi om afholdelse af DM som en 
national closed PSA. Sagen undersøges af JL, og der tages beslutning på næste 
bestyrelsesmøde.  
 
 

Ad. 4 Interne sager – herunder godkendelse af referat. 
  
 Intet 
 

      Ad. 5 Økonomisk status 
 
 Økonomien ser ganske fornuftig ud; der er i øjeblikket et overskud på 388.000,-. 

Ud af dette beløb skal trækkes 2 månedslønninger til personale. Endvidere 
annoncerede MSL nogle kommende udgifter på aktivitetskontiene. 

 
 
 

Ad. 6    Efterretning 
 
 Intet 
 
 
 



 
Ad. 7 Orientering  

 
A) Formanden 

TKL har dags dato været til møde med Lars Havelund fra TV Danmark og Arne 
Israelsen, som har nogle interessante sponsorkontakter. Lars vil gerne lave og 
udsende nogle korte programmer, der kan promovere squashsporten. Bestyrelsen 
opfordres til at ”vride hjernen” m.h.t. kendte personer, som evt. kunne tænkes at 
stille sig til rådighed ved en markedsføring bl.a. på TV. 
 

B) Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Der blev forespurgt, om man kunne fremskaffe den video, der blev optaget under 
Danish Open 2006 i OSMK. 
 

C) Sekretariatslederen 
Intet 

 
D) Breddekonsulenten 

 
1) Forespørgsel fra Horsens vedr. hvilke bolde der er godkendt til turneringer.                             
    MSL undersøger hos WSF og informerer på hjemmesiden. 
 
2) Vejle Kommune har godkendt projektet vedr. Garcia Larsens glasbane, der skal            
    opstilles i Vejle. 
 
3) MSL kan informere om, at THY/BETA/BRAMMING squashklubber alle er  
    kommet meget fint fra start. Medlemstallene siger 150/15/60. 
    Horsens derimod er løbet ind i økonomiske problemer, og deres fremtidige 
situation er uvis.  
 
4) Junior Campen i Herlev blev trods kun 18 tilmeldte en stor succes. 
    Joe Kneipp, der var årets trækplaster, roste arrangementet og især børnene for  
    deres store engagement. 
 

E) Eventuelle indbudte 
 

Ingen/Intet 
 
 

F) Øvrigt 
 

Intet 
 
 

 
Mødet sluttede kl. 19:20 
 
For referat 
Jens Lebech 
8. december 2006  


