
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 04-01-2010 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), Lars 

Thomsen (LT), Allan Christensen (AC), Carsten Lausten 
(CL), Peter Mindegård Møller (PMM) 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Bo Christiansen (BC), Kristian Frost (KF) 
Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

22-01-2010 

Referat udsendes senest: 22-01-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsætte

nde punkt/ 
Ansvarlig 

1 Bemærkninger til 
seneste referat 

-  

2 Status Francesco CL orienterede  
3 Opfølgning på 

bestyrelsesmøde 
 10-01-10 
(opfølgningslisten) 
 
 
 

Opfølgningslisten opdateres, eliteopdatering 
lægges til. 
 
Møde m. Herlev vedr. EM aftalt til 1/2. 
 
Gennemgang af referat og opfølgning: 
Mediepolitik: 
Der inviteres til en projektgruppe, LT laver 
oplæg og projektbeskrivelse og rundsender 
denne. 
Oplæg med retningslinjer for at skrive på 
hjemmesiden og instruktion i hvordan man gør, 
skal laves. 
Diskussion vedr. der skal være en korrektur 
læsning på det som bliver skrevet i en 
rejsedagbog, inden det kommer på 
hjemmesiden, evt. i form af frivillige der tager 
”vagten” i weekenderne. 
 
Bredde: 
Roadshow, der kommer et oplæg fra Peter i 
løbet af ugen. 
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Det skal undersøges om der findes noget 
brugbart materiale fra seneste roadshow på 
kontoret. 
 
DK turnering/rangliste 
Der var udsendt 2 forslag kort før mødet. 
Forslaget for DK-turneringen udfra 
beslutningen på bestyrelsesmødet, og 
ranglisten udfra diskussion i projektgruppen. 
Det skal præciseres hvad man gør ved evt. 
lavere divisioner end 3 division. 
Indkaldelsen til TU-mødet med bilag udsendes 
onsdag. 
Indbydelse til kvindesquash møde ifm 
Silkeborg challenger, lægges på hjemmeside 
forside, samtidig med indkaldelsen. 
 
Repræsentantskabsmøde: 
Bliver i Skinderskovhallen, lokale er booket. 
 
Forberedelsesprojekt: 
Styregruppemøde 11/1, ansvarsfordelingen er 
klar, der arbejdes med oplæg til1/2. 
 
Sydfyn 
Der planlægges måske en Bobby Boast. 
 
Baner national træning: 
Løsning er på vej! 
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2 Konkurser i regler Skrivelse fra DIF, hvor man beder om at få 
tilsendt gældende regler på dette område, som 
vi er forpligtiget til at have jf. DIFs vedtægter. 
Passer ikke ind i vedtægterne, men snarere i 
reglerne for DK-turneringen. 
Det skal undersøges hvordan disse regler er 
formuleret i sammenlignelige forbund. 
Der skrives til DIF at reglerne bliver tilrettet. 

 
 
 
 
 
CL 
 
CL 

3  Elitestrategi:  
Projektgruppe holdt godt møde i Odense 11/1, 
næste møde på onsdag. 
 
DJO: 
Ansøgning ligesom sidste år via forbundet, 
udgangspunktet er at blive et Grand Prix. 
Der planlægges et møde med Thomas 
Troedsson, ved en passende lejlighed. 

 

Mødet sluttede 22.02 


