Referat bestyrelsesmøde - Dansk Squash Forbund
Mødegruppe:
Bestyrelsen
21-08-2019
Dato
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Referatudkast godkendes senest:
Referat udsendes senest:

Telefonmøde (Zoom) 20.00-21.30
Kenneth Plummer (KP), Allan B. Christensen (ABC),
Tina Petersen (TP), Morten Wiegandt (MW), Thomas Søgaard (TS), Maiken Møller (MM)
Flemming Petersen (FP) og Jens Muff (JM)
MM

Nr. Punkt

Kommentar/ beslutning/
opgave

Ansvarlig

1

DIF økonomi - Status

KP har d.d. underskrevet aftalegrundlag med DIF/IKC, som er returneret.
Han har forgæves forsøgt at få kontakt med Mona/Nordea for afslutning
– vil forsøge igen i morgen, så DIF
kan få endelig adgang til bank.
Maiken følger også op, hvis noget kan
gøres skriftligt.

Kenneth

2

Udvalgene

Junior: Mangler 2 værtsklubber for
JGP i december og maj. OSC byder
evt. ind på en af dem, Thomas vil
tjekke med sit bagland. David/kontoret assistance som ellers i forhold til
planlægning i TS.
Juniorudvalget skal have møde i efteråret, der er ved at blive aftalt dato.
Turnering: Sæsonplanen er ved at
være endeligt på plads. Det har været
en lang proces, hvor erfaring er, at vi
skal før i gang næste år. Dog vil der
er altid være nogle up-comings i sidste øjeblik, som skal tilrettes – men
læreren er, at vi skal tidligere i gang.
Talent-Elite: Har ligget lidt dødt,
gerne et møde snart, så vi kan få
skudt sæsonen i gang. Maiken indkalder til møde.
Markedsføring: Pt. dødt – men håber
der kan tilflyde nogle midler. Aftalt at
det er et punkt på fremtidsseminar.
Bredde: Kun 2 medlemmer, så svært
– der skal rekrutteres flere kræfter,
hvis noget skal op at stå. Fremtidsseminaret skal bruges herfor.

Maiken

3

Fremtidsseminar

4

Flytning til Brøndby

5

EuroGames 2021

6

Eventuelt

Pt. kun 12 tilmeldte, hvoraf det vides
at nogen vil falde fa, hvorfor der lægges op til at dato ændres.
Der var overvejende tilslutning hertil.
Flemming, Thomas og Jens for til opgave at komme med forslag til ny
dato.
Flytning til Brøndby sparkes umiddelbart til hjørne, dog skal Maiken, Kenneth og Flemming mødes i KBH inden
længe, hvor der kan være dialog omkring fremtidigt kontor/ressourcer.
Maiken kommer med udspil til dato.
Vi er i god tid – KP bakker op, hvis
man kan få mere info, i forhold til forventning.
Næste skridt må være at tage temperaturen på KBH’s squashklubber, og
veje stemning for opbakning og hjælp
til ressourcer.
Mobil-app blev vendt, her skal træffes
en beslutning, da det vil give et boost
til holdturneringen. Dog lidt delt opbakning, og derfor blev beslutning udskudt til næste møde, hvor forinden
man gerne vil se en form for kravsspecifikation eller lignende uddybning.

Thomas

Morten orienterede om tiltaget, Ketsjersportsforening.
Samarbejde sport/foreninger på
tværs.
Der er lavet en række råd, som kan
være til brug for klubberne, mere info
følger.

Morten

Maiken

Maiken

Allan

