
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 25-01-2010 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Allan Christensen (AC),Tom Kjærbye Larsen (TKL),), Bo 

Christiansen (BC), Lars Guldbrandt (LG), Carsten Lausten (CL). 
Kristian Frost (KF) forsøgte forgæves at komme med fra Frankrig 
 

Afbud Peter Mindegård Møller (PMM) 
Fraværende Lars Thomsen (LT) 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

08-02-2010 

Referat udsendes senest: 08-02-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsætte

nde punkt/ 
Ansvarlig 

1 Beslutning om 
nedsættelse af 
projektgruppe 
Mediepolitik 

Ved foregående møde havde BC udtrykt sin 
skepsis mht. tidsterminerne i LT’s forslag. BC 
mener, der skal længere tid til at udforme en 
egentlig mediestrategi. Øvrige deltagere er enige, 
men da der også er enighed om, at forbundets 
hjemmeside trænger til en gennemgang og 
eventuelt til en fornyelse, blev det besluttet, at 
medieområdet deles i 2 afsnit, således at 
hjemmesideproblematikken startes nu, mens 
udformningen af en mediestrategi får en længere 
tidshorisont – evt. med professionel bistand på 
samme måde som elitestrategien. 
TKL laver udkast til ”Opslag” om deltagere til en 
projektgruppe vedrørende hjemmesiden og 
kontakter i øvrigt LT for at få en afklaring om 
dennes deltagelse i arbejdet frem til 
repræsentantskabsmødet. 
Hjemmesidearbejdet skal fortsat indeholde 
bestræbelser på at få skabt samarbejde med de 
øvrige aktører på markedet (SQO, SquashLife 
m.v.). Der kan evt. tilføres professionelle kræfter til 
en omlægning af hjemmesiden. 
Der skal således udformes 2 projektbeskrivelser. 

TKL /LT 
 

2 Roadshow jf. oplæg fra 
Peter udsendt 25/1. 

Udskudt til næste møde, hvor PMM forhåbentlig 
kan deltage 

 

3 Kvindemøde i 
Silkeborg,  

AC fortalte om forløbet af mødet i Silkeborg. Der 
havde deltaget 12 damespillere og nogle få 

AC/CL 



 herrespillere, og spillerne var absolut ikke 
begejstret for bestyrelsens oplæg – med 
kønsopdelt danmarksturnering. Sagen kan følges 
på debatsiden. 
AC vil inden mødet den 28. februar vurdere i 
hvilket omfang, det udarbejdede forslag kan 
tilpasses nogle af de kritikpunkter, der er 
fremkommet.  
Der er dog fortsat enighed om, at emnet for mødet 
er det forslag, der er udsendt. 
CL skal hos DIF undersøge, hvorledes 
vedtægterne forholder sig til at indarbejde 
ændringsforslag under mødet. 

4 Valg til bestyrelsen Lars Thomsen har som bekendt meddelt, at han på 
grund af sin arbejdssituation ikke ønsker at 
fortsætte. CL har forespurgt hos forskellige klubber 
om de har emner – uden held. Der er enighed om, 
at det ville være hensigtsmæssigt med et kvindeligt 
bestyrelsesmedlem – gerne fra Jylland, der er 
underbemandet i den nuværende bestyrelse. 

Alle 

5 EM møde i Herlev CL og TKL havde samme dag haft møde i Herlev 
med brødrene Gyde. Klubben gav en 
statusmelding omkring projektet, der forventes 
endeligt politisk godkendt inden for en måned med 
håb om at centret står klart inden Danish Junior 
Open sidst på året. 
CL medbragte lister med erfaringsmateriale 
(opgaver og arbejdsfordeling) fra VM i 2009, og 
forbundet gav udtryk for, at man ikke er indstillet på 
at tage den samme andel af ”slæbet” som ved VM. 
”Gyderne” er indforstået med, at klubben varetager 
de praktiske opgaver – og DSqF skal tilsvarende 
tage sig af den officielle side, kontakt til ESF, 
SportEvent Danmark osv. DSqF vil have 
repræsentanter på stedet under selve 
mesterskaberne. 
Formel applikation til ESF fremsendes ikke før 
endelig politisk vedtagelse i Herlev, og inden da 
skal den endelige planlægning tiltrædes af DSqF’s 
bestyrelse. 

CL/TKL 

6 Opgavelisten Udsat til næste møde  
7 Eventuelt TKL har udformet og uploadet vejledning til at 

indlægge nyheder på hjemmesiden. Der er 
endvidere oprettet 4 brugere med adgangskode 
(kun til nyheder). Landstræneren skal involveres, 
så spillere til kommende turneringer får til opgave 
at indlægge nyheder. 
Det blev besluttet, at der oprettes tilsvarende koder 
til bestyrelsesmedlemmerne. 

TKL/CL 

 
Mødet sluttede 22.15 


