
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 01-03-2010 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Allan Christensen (AC),Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars 

Guldbrandt (LG), Carsten Lausten (CL), Bonnie Barr (BCB), 
Peter Mindegård Møller (PMM) 
 

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

05-03-2010 

Referat udsendes senest: 05-03-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsætte

nde punkt/ 
Ansvarlig 

1 Opfølgning på TU 
møde 

Mødet gav en klar tilkendegivelse på kønsopdeling. 
Målsætningen er, at alle der vil på hold, skal have 
mulighed for det, det er vigtigt at få klubberne med 
på ideen.  
Der skal derfor sættes fuld kraft på klubturneen, for 
at komme i dialog med klubberne, både tilhængere 
men i særdeleshed også modstandere af 
kønsopdelingsforslaget. 
Det vedtagne gennemføres og der nedsættes en 
projektgruppe. BC spørger de øvrige i 
projektgruppe regler om de vil medvirke i det videre 
arbejde, med AC som konsulent på sidelinjen. 
AC tager fat i ranglisten og dennes projektgruppe 
og forsøger evt. at supplere den. 
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2 Prioritering Der er mange store bolde i luften lige nu og 
opgaven til næste mandag er at prioritere de 
opgaver der er, udfra opfølgningslisten. 

Alle 

3 IT systemer Vigtigt der bliver en samkøring så dobbelt arbejde 
kan undgås. Der skal aftales et møde med Søren 
Morsing hurtigst muligt for at få et overblik over 
situationen. 
Når dette er opnået skal der holdes et møde med 
Infosport (DIF IT Steen Pedersen). 

 
TKL tager 
kontakt 
 

4 Periode opdelte 
budgetter 

For at få en bedre økonomisk opfølgning. 
Problemet er at den eksisterende kontoplan ikke er 
tidssvarende og skal ændres så den ligner 
budgettet. Kræver vi kan nulstille den aktuelle og 

 
 
 
 



oprette en ny. TKL er i kontakt med DIF. TKL 
5 Next Step Telefonmøde torsdag aften for styregruppen? BCB 
7 Eventuelt   
 
Mødet sluttede 22.05 


