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15 stemmeberettigede

1.
2.
3.

til stede

kl. 10.30, Squashcenter Danmark, odense

1. Valg af dirigent.
Behandling af bestyrelsens forslag vedrørende Junior DM se nedenfor
Eventuelt

Bestyrelsens forslag:

1. Junior DM 2018 afholdes efter samme regler som JDM 2017
2. Seedning foretages efter jun iorranglisten i Squashportalen med
opdateringer fra kommende Junior Grand Prix6r.

Ad,

l:

Ad,2:

Kenneth bød velkommen og pegede på lohan, som bestyrelsens bud på dirigent. Johan blev valgt og startede med at konstatere, at mødet var rettidigt
indkaldt og dermed lovlig jf. § 18.
Det blev konstateret, at alle fremmødte var stemmeberettigede med undtagelse af forbundets ansatte. Dermed 15 stemmeberettigede.

Der blev først lagt op til at punkterne på dagsordenen blev taget i omvendt
rækkefølge, da det vil give mest mening, da det ene afhang af det andet, men
i stedet blev der besluttet at tage punkterne samlet i en fælles diskussion,
hvor alle kunne kommentere.
Kenneth statede med at klarlægge bevæggrunden for indkaldelsen til mødet,
og dette blev uddybet af Allan, så alle var klar over grundlaget for mødets

Side 1 af 3

-

nemlig at TU på maj mødet var blevet enige om at afholdelse af
lU fremsatte forslag om Final 4. dog komme det daværende forslag for sent og var blot princip-formulering, hvorfor man havde godkendt daværende forslag, men med forudsaetning om konkret og præcisering
efter Tu-mødets afholdelse. Dette er aldrig rigtig sket, og derfor vll JDM, hvis
det afholdes som final 4 ikke leve op til det besluttede, og der har vaeret delte
meninger om denne måde at afvikle JDM på, hvorfor man nu har valgt at
drøfte det på et ekstraordinært TU, så man sikre det bliver behandlet ordentligt og der er opbakning til den måde der så bllver valgt.

aftoldelse

JDM skete på det af

Der blev diskuteret og fremlagt synspunkter fra alle deltagere, hvor nogle af
kommentarerne blandt andet gik på, at det er vigtigt at der er enighed om
hvilke regler der spilles efter. Der blev stillet spørgsmål tegn ved hvem præciseringerne skulle komme fra og hvorfor de ikke var kommet, samt at der generelt havde været alt for dårlig kommunikation til klubberne omkring emnet,
og man nu synes det var for sent at begynde at ændre samt sende nyt ud til
juniorerne, såfremt det blev udfaldet.
Der var enighed om, at det forslag JU var kommet med til Turneringsmødet i
maj sidste år var dårllgt formuleret og der derfor kunne være misforståelser i
forhold til selve afholdelse af JDM - om det var en eller to turneringer.
Det skulle dog forstås som en turnering - alle v-il deltage i et DM, men gevinsten skulle være flere og bedre kampe til alle både top og bund.

Det blev nævnt at da vi er en mindre sport, og med ca. 100 aktive til et
JGPIIDM, så er der to ting der har betydning, nemlig rangliste og atuikling, og
derfor bør ændringer af et IDM sendes i høring, hvilket Jo egentlig også
havde vaeret aftalen tilbage fra TU-mødet.
Yderligere blev der drøftet hvordan juniorerne vil have det - nogle vil gerne
spille om medaljer, og have muligheden, også selvom de måske ligger nr. 5
eller nr. 20 eksempelvis, så synes de unge det er fedt at kunne sige de skal
spille DM, og spørgsmålet er om det tages fra dem ved et koncept som Final
4? Modsat her var der ytringer i forhold til, at hvis man er blandt de bedste og
gennem en hel seeson gør sig fortjent til et DM, vil det give flere speendende
kampe.
Dog kan dette give stort pres på de unge, da de skal deltage ved alle JGPer,
ellers kunne de miste muligheden for at blive danske mestre.
Generelt blev der talt om de to modeller og holdningen om man mente der
var tale om inklusion/eksklusion i forbindelse med Final 4 eller den traditionelle model.
Yderligere blev ranglisten vendt. Her fortalte Allan hvordan ranglistepoint pt.
beregnes, at det er en kombination af seniorranglisten på squashportalen
samt Ju-regelsæt. Allan lagde samtidig op til, at hvis nogen der kender spillerne godt, kunne det være interessant at tjekke om ranglisten stemmer
overens, og at lave en forklaring om grundprincipperne, så spillere og foreeldre kan forstå dem.
Kenneth samlede op på diskussionen iforhold tll holdningen om Dansk
squash ønsker at være inkluderende eller ekskluderende. og her blev det
nævnt at vi ønsker at være en åben sport og inkluderende. Der er fordele i
begge modeller, men man ser den traditionelle form som mest inkluderende.

1.

Herefter blev punkt L og 2 fra bestyrelsens forslag sat til afstemning:
Junior DM 2018 afholdes efter samme regler som JDI'tl 2Ot7
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Her var stemmer som følger:
- 11 for
- 4 imod

2.

Seedning foretages efter ju niorranglisten i Squashpotalen med opdateringer fra
kommende Junior Grand Prix'er.
Her var stemmerne som følger:
15 for

Ad. 3:

0 imod
Eventuelt
Her blev det nævnt at man godt kunne tænke sig, at JDM blev afholdt samme

tid hvert år.
Kenneth nævnte at der fortsat var pladser i bestyrelsen, hvis nogen skulle
have interesse og at der inden leenge vil blive præsenteret et validt regnskab,
som seT ud til at give et pænt overskud.
Yderligere takkede han de fremmødte for en god og konstruktiv diskussion.
Johan Evensen, dirigenten, takker for god ro og orden.
Allan takkede dirigenten for god mødestyring samt input fra de fremmødte.
Mødet slut

kl. 12.00

Johan Evensen

Malken Møller

Dirigent

Referent
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