Referat bestyrelsesmøde - Dansk Squash Forbund
Mødegruppe:
Bestyrelsen
08-12-2019
Dato
Sted
Deltagere
Deltager Telefon
Afbud
Referent
Referat udsendes senest:

KBH 10.00-11.30
Kenneth Plummer (KP), Flemming Petersen (FP), Tina
Petersen (TP)
Thomas Søgaard Kristensen (TS), Allan B. Christensen
(ABC), Jens Muff (JM)
Morten Wiegandt (MW)
Maiken Møller
12.12.2019

Nr. Punkt

Kommentar/ beslutning/
opgave

Ansvarlig

1

Økonomi og budget

MM

2

Visionsdag

3

Repræsentantskabsmøde

Økonomi-rapport blev kort gennemgået.
Der følges op på manglende fakturering af licenser, samt hvad betaling
Kontorfællesskab DIF dækker over.
Budgetudkast blev kort vendt, og efter årsopgørelse, som forventes at
kunne rekvireres medio januar, vil
budget-oplæg 2020 blive endelig fastlagt for godkendelse på repræsentantskabsmødet.
Det var en fin dag, der er oprettet FBformandsforum, og man har indtryk af
at klubberne vil med.
Der skal findes nye kandidater til bestyrelsen. KP og ABC udtræder til
rep.-mødet, så to nye ind, og gerne
kvinder.
Bestyrelsen arbejder på at finde egnede kandidater.

4

Årshjul/kommunikationsplan

Repræsentantskabsmødet er d. 29.
marts 2020. Skal varsles senest 6
uger inden, og 3 uger inden skal materiale lægges op, 4 uger frist for indsendelse af forslag.
Rep.-mødet afholdes i Odense.
Der skal laves et Årshjul for forbundets arbejde (”Gant” eller lignende).
Hertil også ønske om at turneringsplanen bliver klar før september.
Der skal udarbejdes en kommunikationsplan (herunder integrere nyhedsbrev) Første nyhedsbrev gerne ud januar 2020, hvor formandskab skriver
leder.
Også fint hvis mødedatoer for bestyrelsesmøder/Udvalg kan synliggøres
heri.

FP/TS

FP/KP

MM

MM/FP

5

Bordet rundt/udvalg

TEU:
MW udtrådt af udvalget, TS kommet
ind som bestyrelsesrepræsentant og
formand for udvalget. Der er indkaldt
til møde i ny sammensætning i januar.
Sponsor/markedsføringsudvalg:
MW er formand i dette og vil lægge
kræfterne her.

TS

MW

Samtidig vil MW gå aktivt ind i veteran-arbejde pt. med tanke på afholdelse af en Masters-turnering 2021
KBH.
Og ide til en Veteranrækker ifbm. DKturneringen.
Denne skal dog gennemtænkes, så
det ikke har negativ effekt på nuværende DK-turnering, med risiko for, at
den bliver for smal mv. Skal undersøges nærmere.
MW samtidig kontakt til nuværende
Veterankoordinator (Horsens).
TU
TU-arbejdet glider – pt. finde ud af
snitflader i forhold til, hvilke opgaver/sager administrationen kan håndtere uden TU, eks. Flytning af kampe
mv.
JU
JU planlægger møde i januar. Her arbejdes også på at finde yderligere ressourcer til udvalget.
Der har igen været røster omkring
dato for JDM, men fastholdes januar.
Regler kigges ind i så indlæsning af
resultater kan blive nemmere fremadrettet.

JM

TP

BU
Ikke aktivt
6

Evt.

Der skal indkaldes til et møde vedr.
det fremtidige arbejde med squashportalen. Møde primo januar 2020.
Der arbejdes på fremtidig mødestruktur.
Og der skal undersøges muligheder
for bedre udstyr ifbm. telefonmøder.

ABC/MM/FP

