
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. oktober 2012

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

1. Godkendelse af dagsorden, herunder evt. nye punkter 
Status for fysisk træning, henvendelser fra Dansk Skiforbund, børnattester blev tilføjet

2. Referatet fra sidste møde 
Referatet blev gennemgået i forhold til om der er fulgt op på beslutninger. Fleur er i gang med at indhente tilbud
på trykning af go-card, Der er endnu ikke indkommet tilbud.  

3. Status nordtur, herunder instruktører 
Der er 57 tilmeldte (inkl. instruktører) til årets tur. Der er en del nye medlemmer og relativt mange børn blandt
de tilmeldte. Det er en udfordring at finde instruktører, da tilmeldingerne er kommet sent, og vi derfor er
tilsvarende sent ude. 

4. Status sydtur uge 2, herunder drøftelse af Langley som fremtidig turoperatør 
Der er pt. 16 tilmeldte, herunder flere nye medlemmer. Mange af de medlemmer som tidligere har været med på
den tidlige sydtur er blevet kontaktet pr. telefon af Langley, som har villet sælge turen på vegne af Bossanova. Det
har givet noget uro og er også uacceptabelt. Det blev derfor besluttet, at Langley kontaktes efter uge 2 (for ikke at
få dårlig service på turen) og orienteres om at denne adfærd er uacceptabel og at klubben ikke vil bruge Langley
fremover.   

5. Status sydtur classic 
Der er pt. 23 tilmeldte, og der sendes en reminder ud om tilmeldingsfristen i denne uge. Langt de fleste tilmeldte
er nye medlemmer, og vi håber på flere de, der normalt deltager på turen og så tilmelder sig. Også på denne tur er
det en udfordring at finde instruktører. 

6. Tur til Vallåsen 
Kasper arrangerer endagstur til Vallåsen den 27. januar. Der blev aftalt en enhedspris på 100 kr. til børn over 8 år,
unge og voksne. Børn under 8 år koster 50 kr. Prisen dækker liftkort. Deltagere søger selv for transport. 

7. Præski/afterskifest 
Det blev besluttet at der holdes en fælles afterski for alle klubbens medlemmer den 13. april (planlægges nærmere
på næste møde). Lene og Pernille arrangerer præski for de tilmeldte til Sydtur Klassisk

8. Økonomi, medlemstal mv. 
Der er pt. 147 medlemmer i klubben. Enkelte tilmeldte til sæsonens ture og fysiske aktiviteter mangler endnu at
melde sig ind i klubben. Bjørn (Sydtur), Lene (Nordtur) og Nicholas (hockey) følger op. Der er mange nye
medlemmer på klubben ture, og der gøres en ”indsats” for at de hænger ved også til næste år.

9. Hjemmeside 
Tobias er gået ind i hjemmesidegruppen (sammen med Bjørn og Nicholas). Næste møde i hjemmesidegruppen er
den 28. november.

10. Status fysisk træning
Der er pænt fremmøde til de fysiske aktiviteter, og flere deltager i såvel fysisk træning som svømning. Telemark
Forum deltager også, og det er aftalt, at de giver et tilskud på 4.500 til fysisk træning og 2.000 kr. til svømning. 

11. Dansk Ski forbund
Der kommer en del nyhedsmails fra Dansk Ski forbund. De fleste har alene karakter af information. Nicholas og
Bjørn tjekker i forhold til, om der er noget vi som klub skal reagere på (hvilket vil være meget sjældent)

12. Børneattester
Lene indhenter børneattester fra klubbens instruktører

13. Eventuelt. 
Det blev besluttet, at der skal blades med på Nordtur og til Vallåsen. Kasper sørger for at de bliver gjort klar (og
kommer med)



Næste bestyrelsesmøde
Den 15. januar hos Pernille. 


