Referat bestyrelsesmøde - Dansk Squash Forbund
Mødegruppe:
Dato

Bestyrelsen

Sted
Deltagere

Odense 17.00-18.30
Kenneth Plummer (KP) og Allan B. Christensen (ABC)
samt kontorets ansatte, Maiken Møller og Rasmus Tander, Bo Søndergaard under punkt 5.
Morten Wiegandt og Tobias Pedersen
MM

Afbud
Referent
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:

22-06-2017

Nr. Punkt

Kommentar/ beslutning/
opgave

1

Der mangler fortsat kræfter i bestyrelsen. Skovbakken har indstillet en kandidat, Heino Rasmussen, som ønsker
at indtræde, men kan først gå ind i arbejdet efter sommer. Hans interessereområde er bl.a. kommunikation. Vi
skal dog stadig have flere ressourcer
til bestyrelsen. Heino inviteres til næste møde

Allan

Kontakt til jyske klubber: Maiken

Maiken

Kontakt til sjællandske klubber: Kenneth
Bestyrelsen vedtog på sit møde 4. januar under behandling af en henstilling fra appeludvalget at ændre alderskriterierne for Junior DM tilbage
til, hvad der havde været gældende
før det seneste regelsæt. Samtidig
stadfæstede bestyrelsen det øvrige
regelsæt for juniorturneringer med en
beslutning om, at det således ændrede regelsæt skulle offentliggøres
på hjemmesiden. Dette skete umiddelbart efter. Dette regelsæt, som findes på hjemmesiden, har dermed været gældende siden 4. januar 2017.

Kenneth

2

Status - nye kræfter til bestyrelsen

Juniorområdet, herunder henvendelse fra Birkerød

Turneringsmødet 22. maj besluttede
at behandle indkomne forslag fra Juniorudvalget, selv om forslagene var
udsendt godt en uge for sent ifølge
vedtægterne. Turneringsmødet har
status af repræsentantskabsmøde,
som er den højeste myndighed i
Dansk Squash Forbund. Mødets beslutninger står derfor ved magt.

Ansvarlig

Turneringsmødet vedtog et generelt
formuleret forslag om den fremtidige
model for afvikling af Junior DM.
Denne beslutning skal indarbejdes i
reglerne.
Desuden besluttede Turneringsmødet
en proces for ændring af juniorreglerne, herunder indarbejdelse af det
nye format for JDM. Bestyrelsen forventer at JU effektuerer og efterlever
denne proces, som sikrer høring af
klubberne og behandling af regeludkast på JGP-møder med afdelingsrepræsentanter.
Bestyrelsen kan på denne baggrund
ikke imødekomme Birkerøds klage.
Det gældende regelsæt for juniorturneringer er ikke til hinder for afvikling
af todages JGP’er. Turneringsmødet
besluttede at tildele arrangementet af
to JGP’er til henholdsvis OSC og Esbjerg, som havde tilbudt at afholde
todages turneringer. Denne beslutning
fra Turneringsmødet står ved magt og
er bindende for JU.

3

Status øvrige udvalg (med
deltagelse af Rasmus og Maiken

Ligesom med flere andre udvalg er
der behov for flere ressourcer til Juniorudvalget. Bestyrelsen efterlyser derfor nye medlemmer til JU.
Talent- og Eliteudvalget: Den kommende sæson er planlagt og klar. Fokus på økonomi/budget.
Breddeudvalget har ligget lidt stille
det seneste halve år, da man har afventet indholdet i de strategiske spor.
De er nu indstillet, og der bliver indkaldt til et møde i udvalget for afholdelse i starten af den kommende sæson.
Sponsorudvalget Morten og Kenneth
arbejder løbende.
Uddannelsesudvalg eksisterer ikke pt.
men løftes af Maiken og Rasmus.

5

Økonomistatus

Rasmus kontakter mulige
kandidater til
JU

Turneringsudvalget: Frist for tilmelding af hold er forlænget til 25. juni.
Herefter fastlægges divisionerne i
Danmarksturneringen for den kommende sæson. Der er stadig nogle
huller i aktivitetskalenderen, som udvalget arbejder på at få lukket.
Balance blev gennemgået med Bo på
telefon

Maiken indkalder

6

Status strategiske spor

7

Evt.

De strategiske spor er indstillet til
DIF, der nu behandler alle de indstillede spor. Vi forventer, at de bliver
godkendt med minimum, dog måske
med lidt lavere budget end det ansøgte.
Implementeringen af de strategiske
spor bliver hovedemnet på næste bestyrelsesmøde
Kontoret sender ferieplan for de ansatte til bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde søges afholdt
fredag den 25. august i Odense.

