Nyhedsbrev fra Dansk Squash, januar 2020
Kære medlemmer
Velkommen til årets første Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Dansk Squash. Vi har valgt at skrive dette nyhedsbrev i
fællesskab for at markere gearskiftet i Dansk Squash. Det er naturligt, at medlemmerne gerne vil kende til planerne fra
den nye bestyrelse. De klubformænd der deltog på Visionsdagen d. 9. november i Silkeborg 2019 – kender allerede
svaret.
Først og fremmest skal vi forstå vores situation i Dansk Squash. Et forbund med ca. 5.700 medlemmer.
Vi er et mindre specialforbund i DIF, med begrænsede ressourcer og økonomi.
Vi skal agere fornuftigt og ansvarligt for at få mest muligt for vores penge. Sammenlignet med badminton, bordtennis
og tennis opkræver vi faktisk et forholdsmæssigt lille beløb i klubberne pr. spiller. (Det har vi ikke tænkt os at ændre
pt., men det kræver, at vi bruger vores indtægter fornuftigt). Når klubber/spillere har bestilt en ydelse hos Dansk
Squash, så er man også forpligtet til at betale for den bestilte ydelse. I modsat fald påfører man udgiften på
fællesskabet, det dur altså ikke!
Hvad vil den nye bestyrelse:
Vi ønsker et øget samarbejde klubberne i mellem, og mellem Dansk Squash og klubberne. Det er tre klubformænd
Thomas Søgaard - OSC, Jens Muff - Esbjerg og Flemming Petersen – Birkerød, der har valgt at gå ind i samarbejdet
med den nuværende bestyrelse.
Hvordan vil vi gøre det:
Ved større synlighed til turneringer og events i Dansk Squash.
Events som f.eks. Pay & Play turneringer rundt omkring i DK, arrangeret i samarbejde med de lokale klubber. Samt
forsøge at komme i dialog med de mange Pay & Play-spillere (ca. 10.000)
Fælles mediestrategi på SoMe. Vi går i dialog med DIF’s mediespecialister i januar. Forsøg sker allerede nu med vores
fælles tilbud - 14 dage med Squash (som vil gentages og være en tilbagevendende begivenhed i august og januar)
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Hjælpe klubber med større samarbejde lokalt: f.eks. hvis en klub ønsker at starte træning, juniortræning og/eller
dametræning og har brug for inspiration eller måske lidt opstartshjælp på praktik fra en anden lokal klub i området.
Ønske om at afvikle en turnering, måske 2-3 klubber sammen for at opnå erfaring og sikkerhed i Tournament Software
samt praktik ved afvikling.
Sparring/ERFA via nyt formandsnetværk på Facebook, hvor der er plads til dialog og inspiration, så vi kan fremme
squash i Danmark. Netværket er allerede åbnet, spørg Maiken Møller Balslev, hvis I ikke er kommet med endnu.
Alt hvad vi kommer til at lave i Dansk Squash – kommer til at foregå i et samarbejde med klubberne. Det kræver en
større og bedre dialog, begge veje, samt en bedre forståelse for den enkelte klubs situation, udfordringer og ønsker.
Skal vi lykkedes med et bedre Dansk Squash til glæde for os alle, kræver det et ejerskab og ønske om samarbejde fra
alle klubber og spillere i Danmark. Et samarbejde bliver kun så godt som begge parter er parat til.
I er velkommen til at byde ind med gode forslag til Flemming/Thomas. Vi glæder os til et spændende squash-år 2020 –
sammen med Jer!
Godt Nytår – Vi ses på banerne.
Nytårshilsner Bestyrelsen i Dansk Squash
Kenneth Plummer og Flemming Petersen

www.dansksquash.dk
www.facebook.com/DanskSquash

Info:
Repræsentantskabsmøde foregår søndag d. 29. marts 2020 i OSC. Følgende bestyrelsesmedlemmer fratræder:
Kenneth Plummer og Allan B. Christensen Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte: Flemming Petersen,
Thomas Søgaard, Jens Muff, Tina Pedersen, Morten Wigandt Derfor søges 1-2 nye kandidater til bestyrelsen.
Henvendelse gerne til Flemming/Thomas.
Maiken Møller Balslev har ønsket at søge nye udfordringer i 2020, efter 7 år. Derfor søger Dansk Squash en ny
sekretariatsmedarbejder, se stillingsopslag start januar 2020 på Dansk Squash. Henvis gerne interesserede kandidater
til Flemming/Thomas. Tiltrædelse snarest muligt.
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