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^ SOUASH
Referat besWrelsesmøde - Dansk Squash Forbund
Mødeqruppe:
Dato
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Referatudkast godkendes
senest:
Referat udsendes senest:

Nr

t

Punkt

Bestyrelsen
16-06-2019
Odense kl. 12.00-15.20
Kenneth Plummer (KP), Allan B. Christensen (ABC),
Flemming Petersen (FP), Thomas Søgaard (TS), Jens
Muff (JM) oq Maiken Møller (N4M)
Tina oo Moden
Maiken

Kommentar/ beslutning/

Ansvarlig

opgave
Strategi og visionsseminar

Flemming ridser kort op, hvad
årsagen til indtræden og forslag om
visionsseminar er. Kenneth følger op i
forhold til, at DSqF har ansvar overfor
DIF.
Pointen er, at vi fortsaetter den røde
tråd, så DIF har tillid til, at vi arbejder
efter strategien.

Thomas og
Flemming

Thomas fremlægger kort invitation og
indhold.
Lørdag bruges til netværk dialog med
klubber. Bestyrelsen samler op dagen
efter.
Tilmeld

in g

sliste opdateres.

Udvalg for visionsdagen nedsat:
Fre mtid su dva lg et
Ansvarlig for fremtidigt
strategiarbejde.
2

økonomi

Pt. overdragelse igang, så ingen
rapportering.
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Bestyrelseskonstituering

Beslutning:
Formand: Kenneth Plummer
Næstformand: Allan B. Christensen
Bestyrelsesmedlemmer
Thomas S. Kristensen
Morten Wiegandt
lens Muff
Flemming Petersen
Tina Pedersen
økonomifunktion hos DIF

4

Ny medarbejder

Tjek ved DlF-administration for
timepris ved evt. løft af
administrationstimer i forbindelse med

Udvalget
består af:
Flemming,
Thomas og
Jens
Maiken oq (Bo)
ansvarlig for
flvtnino.
Maiken sender
videre til
Banken

Maiken og
Kenneth

squashportalen.
Skal Forbundet flytte til Brøndby, eller
skal det fortsat være i Odense.
Definering af opgaver for sekretariatschef.

Hvor ligger udviklingsopgaver og
hvilket omfang.
Afklaring efter d. 7. september.
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Evt.

i

Bestyrelsesmøde i august. Næste
møde aftalt til d. 21. august 2019 kl.
20,00.
Thomas vedr, PsA-turnering, støtte
fra udvikling Fyn. Notat sendes til
OSC vedr. forbundsdækning ved risiko
beløb max 25.000 kr.
Ressourcer fra Forbund
stillet til råd i9hed.
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David bliver

Jens tager posten som
udvalgsformand i TU. Gerne findes to

mere.
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Maiken

