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Fortsættende punkt/ 
Ansvarlig 

1 IT jf. tilbud og orientering 
udsendt af Allan, samt 
finansieringsproblematikken 

Tilbud indhentet fra 
Clubpeople. Dialog om 
tilpasning og forhandling af 
pris. Deres tilbud skal 
genforhandles, da det er 
meget dyrt i forhold til 
vores budgettering. 
Detaljer og pris skal derfor 
tages op med dem igen. 
Ydermere skal vores 
projekt sendes i udbud til 
andre mens forhandling 
med Clubpeople foregår. 

AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Åbning Nykøbing Falster, 
hvem deltager? 

TKL deltager og BCB 
arrangerer at de får tilsendt 
en klubpakke, hvis ikke 
TKL tager den med. TKL 
skal fortælle ”klubben” om 
mulighederne ved at melde 
sig ind i forbundet. 

TKL 

3 Henvendelse fra Aalborg 
vedr. fritagelse for 
kontingent 

Da praksis for indmeldelse 
i forbundet alligevel 
medfører at der først 
opkræves kontingent ved 
medlemsregistrering, kan 

CL (orientering til klub) 
BCB (klubbesøg og 
squashskoleforespørgsel) 



Aalborg afvente med 
kontingentindbetaling til 
næste 
medlemsregistrering. De 
skal dog sende deres 
referat fra 
generalforsamling, 
vedtægter samt regnskab 
ind til forbundet for at 
kunne blive meldt ind i 
DIF’s system. CL orienterer 
dem om dette. BCB 
spørger om de er 
interesserede i at afvikle 
en squashskole i år 

4 Medlemsregistrering 
fremadrettet herunder 
budgetusikkerhed 

CL orienterede om DIF’s 
nye praksis vedr. 
medlemsregistrering. Den 
nye måde at opgøre 
medlemmer på vil få 
konsekvenser for 
forbundets budgettering. 
Derfor skal der udarbejdes 
et økonomisk overslag 
over dette og information 
om dette, så vi er klar med 
det inden/samtidig med at 
DIF offentliggør den nye 
praksis. Hvordan 
praksissen skal 
implementeres i DSqF skal 
afklares jf. økonomi. 

CL 

5 Opfølgningsliste Det forsøges at bruge 
Basecamp’s 
”opgavestyring” i stedet for 
listen. Anvendes fremover 
på prøve. Punktet 
udskydes til næste møde 

 

6 Evt. Næste møde d. 12. juli. 
Fokus på IT og DK-
turneringen. Møder om 
disse ting aftales efter 
behov. Ligesom der må 
påregnes færre 
mødedeltagere pga. 
sommerferie. 
Forespørgsel fra klub i 
Nieböll om mulig 

CL 



deltagelse i DK-
turneringen. 
Turneringsudvalget tager 
stilling. CL spørger DIF. 

 
Mødet slut 22.00 


