
Referat fra bestyrelsesmøde den 4. oktober 2012

Deltagere: Bjørn, Fleur, Kasper, Lene.  Afbud: Pernille, Nicholas, Tobias, Jan

1.Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer
Velkommen til Fleur og Kasper

2. Forventninger til bestyrelsesarbejdet det kommende år.
Bjørn fortalte om de igangværende opgaver, herunder hjemmesideopdatering, fokus på tidlig planlægning af
sæsonens ture samt medlemsrekruttering. Han understregende, at det forpligter at påtage sig en opgave.
Med andre ord – siger man at ”man gør noget”, forventes det også at ske.   

3. Hvordan får vi flere medlemmer
Det blev drøftet, hvordan vi fastholder ”gamle” medlemmer og tiltrækker nye. Stina har fået udarbejdet et go-
card. Fleur undersøger muligheder for trykning og eventuel sponsorstøtte. Der udarbejdes et kort
”reklameskriv” om klubben, som kan sendes rundt. Udgangspunktet er ”årsnyhedsbrevet”. Bjørn skriver
udkast. 

4. Principper for husstandsmedlemsskab
Det blev besluttet, at når store familier på flere husstande/matrikler melder sig ind i sammenhæng, så får de
rabat på indmeldelsesgebyret således, at de kunne betaler ét gebyr. De nuværende regler beholdes.

5. Status på aktuelle arbejdsopgaver herunder:
Nordtur
Der er pt. 29 personer tilmeldt Nordturen. Alle tilmeldinger kom umiddelbart efter turen var annonceret,
herefter har der været ”stille”. Det er overraskende i forhold til sidste år, hvor turen havde væsentligt flere
tilmeldte på et tidligt tidspunkt. En del af de tilmeldte er nye i klubben, der er derfor mange af de
”sædvanlige” deltagere, som ikke har meldt sig.  

Der er behov for at følge udviklingen i tilmeldingerne tæt, og for at hele bestyrelsen gør en indsats for at
reklamere for turen. Det blev aftalt, at Lene løbende giver bestyrelsen en status for tilmeldinger, at facebook
bruges aktivt og at der sendes en reminder ud, når tilmeldingsfristen nærmer sig (den 26. oktober).  

Sydtur uge 2
Der er pt. 6 tilmeldte, og en forventning om at flere vil tilmelde sig løbende. Der fortages ikke på nuværende
tidspunkt noget ekstra for at tiltrække flere tilmeldinger, men der annonceres for turen ved alle givne
lejligheder – herunder når der sendes reminder ud for Nordturen. 

Sydtur Classic
Der er pt. 21 deltagere, som alle har tilmeldt sig inden 1. oktober og dermed får rabat på 100 kr. Der fortages
ikke på nuværende tidspunkt noget ekstra for at tiltrække flere tilmeldinger, men der annonceres for turen
ved alle givne lejligheder – herunder når der sendes reminder ud for Nordturen. 

Hjemmeside
Bjørn præsenterede skitse til ny hjemmeside. Bjørn kontakter Tobias mhp om han kan hjælpe med at
implementere ændringerne. Fleur undersøger om Dansk Skiforbund giver hjælp til hjemmesider. 

Principper for skiundervisning i Bossanova
Det blev drøftet om der skal udarbejdes retningslinjer for klubbens brug af instruktører. Argumentet for er, at
det bliver gennemskueligt hvad instruktørerne samtidig med, at det er et redskab i planlægningen af ture.
Argumenteret mod er, at det kan skabe forventninger, som klubben ikke kan honorere. Der bør derfor tages
stilling fra tur til tur.

Punktet drøftes igen på næste møde.

Forslag til nye aktiviteter i sæsonen 2012/13
Fleur undersøger muligheden for et før-Nordtur-arrangement i Indoor Ski fx torsdag den 1. november. 

Status for medlemmer og økonomi
Der er pt. 128 medlemmer. Der skal arbejdes for at medlemstallet vokser, jf. punkt 3. 



Eventuelt
Der skal holdes et bestyrelsesmøde i november. Eventuelt i forbindelse med (før) arrangementet i Indoor
Ski. Mødet vil blive planlagt ud fra at så mange som muligt kan deltage.


