
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen  
Dato 15-03-2010 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Allan Christensen (AC),Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars 

Guldbrandt (LG), Carsten Lausten (CL), Kristian Frost (KF), Lars 
Thomsen (LT) 
 

Afbud Peter Mindegård Møller (PMM), Bo Christiansen (BC),  
Fraværende  
Referent CL 
Referatudkast godkendes 
senest: 

18-03-2010 

Referat udsendes senest: 19-03-2010 
Status Udkast v. 1 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsætte

nde punkt/ 
Ansvarlig 

1 Fortrolighed Hvis der udsendes noget som det er tiltænkt skal 
holdes fortroligt indenfor bestyrelsen, skal det 
skrives i mailen. CL er ikke på bestyrelse@dsqf.dk, 
så skal han/kontoret orienteres skal de på cc. 

 

2 Opfølgning på TU 
møde 

Der er modtaget et alternativt forslag der dog ikke 
løser oprykningsproblemstillingen.  
Der laves en kort og præcis melding til 
hjemmesiden, vedr. det videre forløb, som bliver 
lagt på nettet senest onsdag. 
Projektgruppe vedr. nye regler består pt. af 2 
personer og gruppen får mandat til at selv 
supplere. 

 
 
LG laver 
oplæg 
 
BC 
 
 

2 Klub gæld Der er en klub der har betydelig gæld til forbundet. 
Det søges at få en afdragsordning i stand med 
dem, ellers er kontoret bemyndiget at gå videre 
med sanktioner jf. vedtægternes § 12. 
Rapportering om status på telefonmødet d. 29/3. 

 
CL 

3 Forslag fra Erling 
Engelund 

Forslag vedr. klubturne i det midtjyske for at 
promovere deltagelse i holdturnering. Stor 
opbakning til initiativet! BCB kontakter Erling. 

 
 
BCB 

4 Vedtægtsændringer Oplæg udsendt, alle gennemlæser og kommer 
med evt. kommentarer. Skal være klar til 
udsendelse med materialet til 
repræsentantskabsmødet inden påske. 

Alle/CL 
 
 
 

5 IT CL tager kontakt med Søren Morsing for møde, 
hvor TKL også deltager vedr. overdragelse af hans 
viden.  

 

mailto:bestyrelse@dsqf.dk


Tournament Software har sendt priser, TKL er i 
dialog. 
AC har telefonmøde med Jonas på torsdag. 
CL skal til IT brugerbetalingsmøde hos DIF på 
fredag.  

6 Næste møde På grund af de mange uafklarede sager blev det 
aftalt at starte kl. 20.30 til næste mandags 
telefonmøde. Primære fokus vil være 
opfølgningslisten. 

 

7 Eventuelt Talent/elite strategi: udkast kommer indenfor den 
kommende uge til godkendelse. 

 

 
Mødet sluttede 22.08 


