
 
Referat - Dansk Squash Forbund 

Mødegruppe: Bestyrelsen 
Dato 10-05-10 
Sted Telefonmøde 
Deltagere Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG),  

Bonnie C. Barr (BCB), Allan Christensen (AC), Karina 
Christoffersen (KC), Kristian Frost 
Ansvarlige benævnes med initialer. 

Afbud Carsten Lausten, Peter Mindegaard, Bo Christiansen 
Referent TKL 
Referatudkast godkendes senest:  
Referat udsendes senest: 14-05-10 
Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Fortsættende 

punkt/ 
Ansvarlig 

  Efter en godkendt generalprøve blev 
mødet afholdt via Skype – helt 
tilfredsstillende. 

 

1 DIF årsmøde AC refererede fra DIF mødet i 
foregående weekend – desværre kunne 
DSqF kun være repræsenteret lørdag, 
og tilsyneladende var det mest 
spændende sket fredag aften, hvor 
resultat fra arbejdsgrupper vedr. hhv. IT 
og Fælles sekretariat havde været 
drøftet. På mødet lørdag talte kun 
rideforbundets formand om især 
problemet omkring IT. Tilsyneladende 
er et antal forbund indstillet på at 
etablere eget IT-selskab i fællesskab. 
DIF’s formand meldte ud, at der skal 
ske en endelig afklaring i august 2010 – 
og noget tyder på, at DIF’s udmelding 
bliver en model, som vi tidligere har 
drøftet med en betaling på op mod 
80.000 kr. pr. år – så vi må nok håbe på 
et godt resultat af vore egne IT-planer. 
(se i øvrigt pkt. 2) 
 
DIF/Team Danmark inviterer til 
elitestrategimøde med forbundene den 
3. juni. KC deltager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KC 
 
 



2 IT-opfølgning AC har i øjeblikket en gruppe med 4 
deltagere samlet. Håber, at opslaget på 
hjemmesiden skaffer flere – hvilket 
ikke kunne konstateres, idet forbundets 
email går ind på Carstens computer, og 
de andre kan ikke åbne det (Dette er 
selvfølgelig helt uacceptabelt og skal 
rettes straks)  
 
Den eksisterende gruppe holder møde 
onsdag (12/5). Hensigten er snarest at få 
defineret grundfunktioner og forberede 
en egentlig kravspecifikation som også 
kan anvendes over for eksterne firmaer. 
 
Henvendelsen fra Badmintonforbundets 
IT-partner skal besvares med et ønske 
om et informationsmøde, når vi er 
længere med kravspecifikationen. 
 
BCB meddelte, at hun gennem tiden har 
modtaget diverse tilbud om IT-
assistance. Aftalt, at disse sendes til 
AC. 

 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCB 

3 Road Show 
 
 

Peter og BCB skal komme med et 
oplæg. BCB meddelte, at et 
spørgeskema er under udarbejdelse og 
vil kunne udsendes inden møderne med 
klubberne. Det er vigtigt, at der 
udarbejdes en god information og 
invitation til vore klubber – bl.a. skal 
det anføres, at klubberne vil kunne få 
penge ud af at mødes med os (50/50 af 
tilskud fra DIF). 
I øvrigt ros til Horsens for den 
informationsskrivelse, man har udsendt 
vedr. den nye danmarksturnering. 

PM + BCB 
 

4 Fysisk Bestyrelsesmøde Fastslået: 5. juni kl. 10 Alle 
 

5 Projektgruppe hjemmeside TKL skylder at arbejde videre med de 
tilmeldte interesserede. 
  

TKL 

6 Årets klub Tidligere vedtaget at årets klub er den 
klub, der har procentvist flest 
damespillere. Kan beregnes ud fra 
indberetningerne, der nu er afsluttet 
(BCB har senere fremsendt tallene). 
 

BCB 



Besluttet at tildele klubben 3.000 kr. til 
videreudvikling af den gode tilslutning. 

7 VPN til kontoret Status er ukendt. BCB undersøger BCB 

8 Rekruttering til turneringsudvalg Den tidligere vedtagne passus om 
eliteklubbernes pligt til at lade sig 
repræsentere i turneringsudvalg m.m. er 
desværre ikke kommet med i materialet 
til TU-mødet. Må med næste år 

Kontoret 

9 Evt. flytning af kontor Udsættes. Der skal arrangeres møde 
med kommunen. 

CL 

10 DVD fra VM Karsten Fuglsang er blevet tavs og har 
ikke returneret DVD-1. TKL skriver til 
ham. 

TKL 

11 Økonomiopfølgning Der bør være en økonomioversigt 
mindst 1 gang om måneden. Er i 
øjeblikket meget besværligt fordi 
kontoplan ikke svarer til opstilling af 
budget. TKL har været gennem dette 
helvede op til repræsentantskabsmødet 
og vil forsøge noget tilsvarende til 5. 
juni.  

Kontoplan skal snarest tilrettes. 

TKL + Ela 

12 Sponsorkontrakt 2012 Vi har modtaget tilbud. Vi afventer 
opstilling af et ”udbudsforslag” – evt 
efter et DIF-paradigma. Flere firmaer 
skal spørges. 

TKL skriver til LS-sport omkring det 
nuværende udestående, både til 
landshold og squashskole. 

TKL 

13 Eventuelt AC beretter, at Skype-hovedtelefonerne 
er ubehagelige at have på i længere tid. 
Advarer andre og foreslår alternative 
mærker. 

LG omtaler problemer omkring 
opgradering af Danish Junior Open til 
en europæisk GP. TKL har drøftet med 
ESF uden positivt resultat. Vi har nu 
bedt om en saglig, skriftlig begrundelse 
for afslaget. Thomas Troedsson har 
lovet at svare når han kommer hjem fra 
u15/u17 i Prag. (Bør følges op) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TKL 

 


