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DANSK SQUASH FORBUND
SDR, BOULEVARD
TELEFoN:

174,

677

+45 31677

5OOO ODENSE C, DATIMARK

MArL: seuasH@DANsr(seuAsH.DK

REFERAT
EMNE:

Repræsentantskabsmøde

DELTAGERE: Kenneth Plummer (DSqF), Allan Christensen (DSqF), Flemming

Petersen (Birkerød), Tina Pedersen (DSqF), Erling Engelund (Sport 92), Kasper Pedersen (KSK), lan Rask (Sydfyn), Jens lYuff (Esbjerg), Thomas
Søgaard Kristensen (OSC), Claus Bagger (OSC)

Stemmer:
AFBUD:
GÆSTER:

10 stemmeberettigede tilstede

Morten Trap-Wiegand (DSqF)

lohan Evensen

ENDVIDERE: MaikenlYøller(DSqFadministration)

DATO:

Lørdag den 27. april 2019

Dagsorden i henhold

til

kl. 10.00 i Squash Center Danmark, Odense

DSqF's vedtregter §15

1.

Valg af dirigent

2.
3.
4.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab

Behandling af indkomne forslag

-

5.

Forslag fra bestyrelse til vedtægtsændringer: De seneste to budgetmøder
er blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Bestyrelsen foreslår
derfor, at budgetdiskussionen henlægges til det ordinære repræsentantskabsmøde, som samtidig rykkes en måned frem, fra april til marts.

Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for2Er, og suppleanter for 1år
På

valg er

Kenneth Plummer (Modtager genvalg
Morten Trap-Wiegand

(M

-

men for 1 år)

odtager genvalg)

Der er for tiden lngen suppleanter

6.

Valg af Appeludvalg (2 medlemmer tor 2 3r)
Jan Laursen (Modtaqer genvalg)

Side 1 af 6

1 suppleant for 2 år (for tiden vakant)
7. Valg af revision

Statsaut. eller registreret revisor for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af E&Y
1 kritisk revisor for 2 år. (For tiden vakant)
1 kritisk revisorsu pplea nt for 1 år (vakant)
8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted
9. Eventuelt

Ad.

1

valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Johan Evensen. Ingen andre forslag. og Johan Evensen
valgtes.
Johan Evensen gennemgik alle formalia og konstaterede, at disse var overholdt.

Ingen indvendinger mod mødets lovlighed.

Ad. 2

Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Kenneth (DSqF's formand) gennemgik kort bestyrelsens beretning ved udtræk
af de vigtigste pointer:

-

økonomi - Da bestyrelsen i sin tid havde konstitueret sig. var et vigtigt fokuspunkt at sikre en solid og bæredygtig økonomi, som var i balance. og
med det regnskab, der præsenteres, leves der op til dette,

-

Medlemsregistreringen - Flere års tilbagegang er vendt til en mindre stigning, hvilket er positivt, og vi skal nu foftsætte væksten.

-

Den fremtidig struktur og organisering af forbundskontoret. Der er sket
ændring i antallet af ansatte, her er dog lønkroner til at understøtte ny organisering. Og der er overvejelser for flytning af administration fra Odense
til DIF/Brøndby. For økonomi er der allerede truffet beslutning vedr. Rytning til DIF.
Der var her en kort drøftelse vedr. bekymringerne omkring flytningen af
administrationen, om den vil komme for langt væk fra klubberne. Der var
dog argumenter for, at en flytning til DIF vil kunne veere givtigt for kompe-

tencer 09 integration i DlF-familien, og dermed give synergi-effekt.
En yderligere kommentar var i forhold til at teenke på, hvor de studerende
ønsker at flytte hen, hvis man skal tænke i nationale/regiona le kraftcentre
mv, 09 her vil så kunne skabes forskellige muligheder ved en flytning til
DIF, som ikke behøver vaere på bekostning af nuværende.
Vigtigt var at skelne mellem sportslige og administrative ting. Hvor de
spotslige sagtens fortsat kan foregå regionalt/lokalt, og de administrative.
idrætspolitiske mv. kan foregå iBrøndby.
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Kenneth afrundede drøftelsen med et tak for input" - bestyrelsen vil fortsætte arbejdet, og når de har truffet en beslutning. vil den blive sendt i høring.
Sponsoraftale - Her har det seneste år været megen snak omkring Eyebolden. Der er fortsat sponsorat fra Eye, som vil være mere knyttet op på
tøjlsko/ ketch ere, forhandlingerne er pt. i gang. EYE bolden vil fortsat vå€re
den anbefalede bold, rnen der vil fremadrettet være frit valg for klubberne
i forhold til, hvilken bold der spilles med, den skal dog vaere certificeret af
World Squash. Og klubber skal ved turneringer mv. skrive i invitationen,
hvilken bold der bliver bruqt.
(Birkerød havde fremsendt forslag vedr. Eye-bolden, og dette bortfaldt ved
denne udmelding.)
Bestyrelsen er pt. meget lille, Flemming Bøgh flytter til udlandet, og udtræder derfor d.d. af bestyrelsen. Allan og Kenneth har meddelt, at de
trækker sig i 2020, så en opfordring skal fortsat lyde i forhold til at få nye
kræfter ind i bestyrelsen.

til lyd for en Visions-/sem inardag, hvor man får fokus
på strategi, hvor det skal sikres, at den forankres i klubberne. OSC og Birkerød ville gerne vaere ansvarlige for at kontakte naboklubber og sørge for
OSC og Birkerød slog

opbakning og deltagelse.
Dette blev accepteret, det er vigtigt, at der er mulighed for at dele erfaringer, Bestyrelsen naevnter at det jo var forsøgt et par gange. men desværre
uden den store tilslutning, men hvis klubberne vil komme på banen, så er
der jo muligheder, og et godt tiltag.
Der kom enkelte kommentarer om vlgtigheden af, at outputtet/handlingsplaner mv. fra en sådan dag, rent faktisk implementeres 09 afspejles i det
fremadrettede arbejde.
Det blev vedtaget, at Thomas og Flemming skulle arbejde videre med en
visionsdag.
Jan nævnte yderligere under dette, vlgtigheden af, at få selvejende institu-

tioner - klubberne skal ud af de kommercielle centre.
Hertil nævnte Kenneth vores strategiske spor. som handler om at rekruttere uorganiserede spillere fra kommercielle centre til klubber. Hvordan får
vi organiseret disse?
Det er vigtigt spor i fremtiden.
Jån foreslog man fra forbunds side burde lave en oprydning, så de kommercielle centre kom ud. Dansk Ride Forbund har tidligere gjort denne
øvelse og fik ryddet op.

Dette kan dog også være en udfordring, da vi gerne vil have flere medlemmer. men pladsen skal også være der. og så er det vigtigt, at vi så har
gode tilbud til uorganiserede - som f.eks. tilbud for traening og turnering

er.

Kenneth afrundende denne drøftelse med eksempel fra Københavns Kommune, hvor det er kommunen, der ejer tre store centre, ikke kommercielle, men kommunen, ønsker ikke at leje ud til klubber - herunder Grøndal og Nørrebro. Kenneth er ifortsat dialog med Københavns kommune.
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-

Et sidste punkt, som blev drøftet under beretningen, var flere deltagere til
repræsentantskabsmøderne, Her naevnte Allan, at bestyrelsen har drøftet

muligheden for deltagelse via konferencesystemer/videomøde, Det betyder, at man vil kunne være med i drøftelser mv via elektroniske systemer,
mens man skal være fysisk til stede for at være stem meberettiget Bestyrelsen skønner ikke, at tiden er inde til at åbne op for at stemme uden at
veere til stede. Dette ville for øvrigt kræve en vedtægtsændring. Der var
tilslutning til, at vi fra næste repraesentantskabsmøde arrangerer deltagelse via et konferencesystem (uden stemmeret).
Flemming nævnte/ at engagementet og diskussionslysten har været faldende siden forum på den gamle hjemmeside blev lukket. Der mangler debat - muligheden for debat. Hvis man kunne få lidt gang i det igen, kunne
det måske også skabe lidt engagement igen.

- muligheden er jo på
Squashportalen. her er et forum, men man kan følge op på dette på en visionsdag. Vi skal sikre, at vi har et debatforum der virker, men som ikke er
åbent for anonyme angreb m.v.
Om det er værktøjet, eller hvad der mangler

Drøftelsen blev rundet af

Ad. 3

-

og beretningen blev taget til efterretning.

Forelæggelse af revideret regnskab
Kenneth nævnte her. at økonom istyringen ikke har været helt optimal det seneste år. Der har været lldt udfordringer, men jo også derfor, der nu flyttes til
DIF, hvor der løbende vil være opfølgninger.

Allan knyttede en kort kommentar til regnskabet, hvor der er fEerre indtaegter
end håbet, til gengæld dog også færre omkostninger, så et overskud på
87.000 kr., som vel er ok for et forbund af vores størrelse.
Andre kommentarer kom på Sponsorer - dette tal mente man godt kunne
være større - så et ønske kunne vaerer at disse blev haevet - fokus på sponsoTe r,
En kommentar faldt også i forhold til Balancen konto Tilgodehavender, som er
216.000 kr. Er det klubber der mangler at betale eller? For det er mange

penge for et lille forbund,
Allan og Kenneth kommenterede dette med, at det er cut-off fra nytåret, og vi
generelt ikke har problemer med klubber, der ikke betaler, men at de ville
følge op på denne.

Allan naevnte kort, at en evt. flytning til DIF kan resultere ien ny kontoplan fra
næste regnskabsår, der vil læne sig mere op ad vores strategispor.
Der blev stillet spørgsmål til beløbet 70.OOO kr. til challenger-turnerlnger. Allan besvarede dette med, at det er crand Prix -penge, som forbundet tildeler
de 10 spillerne, som samlet performer bedst gennem de 5-6 Grand Prix'er og
DM.. TU vil til Turneringsmødet i maj stille forslag om, at præmiesummen reduceres til det halve i næste seeson, og at den anden halvdel af budgettet bruges til initiativer, der kan forbedre vores turneringer.

Srde 4

af
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 10 for

Ad.

4

-

O imod.

Bchandling af lndkomne forslag
Allan fremlagde kort bestyrelsens forslag vedr. nedlæggelse af Budgetmødet.
Forudsætning for forslaget er ændring i vedtægternes §17, som sløjfes, og der
i §15 indsættes, at budgetd iskussionen henlægges til det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes i marts. Dette fordi regnskabsåret skal følge
DIF's regnskabsår,
Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for og 1 blank stemme. (Kasper (KSK)
samt Flemming (Birkerød), havde forladt mødet, og defor kun 8 stemmer)

Ad.

år

5

Valg af 3

til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for

1

Kenneth Plummer (Formand) på valg og genopstiller for et år
Morten Trap-Wiegand på valg og genopstiller.
Herudover stillede lens Muff (Esbjerg Squash Klub) samt Thomas Søgaard Kristensen (Odense Squash Club) og Flemming Pedersen (Birkerød Squash Club)
op.
Kenneth blev valgt for 1 år
Morten blev genvalgt for 2 år
Jens, Flemming og Thomas blev alle valgt for en 2-årig periode.

Suppleanter: for tiden ingen suppleanter.
Allan nævnte dog her. at der er mulighed for at nye komme ind løbende som
observatører, der er åbenhed,

Ad,

6

Valg af appeludvalg (2 medlemmer for 2 år)
Jan Rask og Johan Evensen sidder for to år
Jan Laursen på valg og genopstiller - Jan blev genvalgt for 2 år.

Suppleanter: Posten er vakant.
Ad,

7

Valg af revision
Statsautoriseret revisor E&Y blev genvalgt for 1 år.
Kritisk revisor - pt. ingen og fortsat vakant.
Men der skal gøres et forsøg på at finde to kritiske revisorer.

Ad.

a

Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted
Næste års repræsentantskabsmøde afholdes søndag d. 29.

I odense.

Ad.9

Eventuelt

Sidc 5

af

6

mats 2020.

Ingen kommentarer under eventuelt, så Kenneth rundede af med et Tak til
bestyrelsen 09 et Tak til forsamlingen for gode drøftelser samt et Tak til diri9enten.
Johan Evensen, dirigenten, takkede for god ro og orden
Mødet slut kl. 12.

Johan Evensen

Maiken Møller

Dirigent

Referent

Side 6

af

6

