
Referat fra bestyrelsesmødet i Bossanova den 15. januar 2013

Til stede: Bjørn (ref.), Nicholas, Pernille, Kasper, Tobias og Jan
Fraværende: Fleur og Lene

1. Opfølgning på Nordtur
Pernille og Lene har udarbejdet en skriftlig opfølgning, som er vedlagt. Turen havde et underskud
på 43 kr. og 98 øre.
Opfølgningen indeholder desuden en række relevant information, som er relevant for arrangører af
Nordturen. Nicholas og Tobias undersøger muligheden for at etablere et arkiv, hvor relevant
information kan være tilgængelig for nuværende og efterfølgende bestyrelsesmedlemmer. 
Pernille orienterede om, at hun som udgangspunkt ikke ønsker at arrangere Nordturen i 2013.

2. Opfølgning på sydtur uge 2
Bjørn orienterede om sydturen til Val d’Isere i uge 2. Der var 20 deltagere hvoraf en del var helt nye
og så en række gamle kendinge. Sigurd havde tilmeldt sig sent, så han boede på et andet hotel, men
spiste sammen med Bossanova. Vejret og sneen var perfekt. Alt var perfekt på nær formandens
mave og Lenes arm. 
3. Vallåsen
Der er 11 tilmeldte til turen. Pernille foreslog at skrive særskilt til sydturclassicdeltagerne og
opfordre børnefamilier til at deltage, så børnene kunne møde hinanden samt foreslå nybegyndere at
deltage så deres niveau kan ses an. 
Herudover laves der et generelt nyhedsbrev, hvor der bl.a. annonceres for turen. 
4. Sydtur Classic uge 11
Turen er udsolgt. Der er 58 deltagere inkl. instruktører og én person på venteliste. Pernille
udarbejder infomail til deltagerne med den sidste information. Der afholdes Præski den 23. februar. 
5. Brug af instruktører og evaluering af undervisning
Der var enighed om, at det er vigtigt at få tilbagemelding på undervisningen. Fleur har tilbudt at
lave udkast til spørgeskema. 
6. Afterskifest
Det blev aftalt at holde afterskifest lørdag den 13. april. Jan undersøger muligheden for Café Phonix
på Pile Allé. Dato annonceres i nyhedsbrev. 
7. Lokaler til fysisk træning
Det blev aftalt at Bjørn taler med Lene og resultatet kommer i referatet. [Bjørn og Lene har ikke
fået talt sammen og punktet er sat på dagsordnen til den 20. marts ☺]
8. Medlemmer og økonomi, herunder henvendelse fra Tino
Tino (svømmeinstruktør) har henvendt sig vedr. mulighed for at melde sig ind på særlige vilkår. Der
var enighed om, at Tino kan melde sig ind på samme vilkår som alle andre. Dette meddeles Tino. 
Der er pt. 170 medlemmer og et par stykker på vej. Der er 71.103 kr. på kontoen.  
9. Hjemmeside
Der blev aftalt en ny dato for hjemmesideudvalget. Udvalget mødes den 30. januar hos Nicholas. 
10. Nyhedsbrev
Der udsendes et nyhedsbrev med følgende punkter:

1. Reminder Vallåsen
2. Afterskifest den 13. april 2013.
3. Manual til medlemskort i Dansk Skiforbund
4. Status Sydtur Classic uge 11
5. Opsamling Sydtur uge 2.



11. Aktiviteter resten af foråret
Der afholdes mountainbiketur maj/juni 2013. Ansvarlig udpeges på næste møde. 
Herudover blev mulighederne for et tidligt efterårsarrangement i Indoorski drøftet. Der kan evt.
laves skiteori eller lignende i tilknytning til et sådant arrangement. Der følges op på næste møde, og
såfremt der planlægges et sådant arrangement udpeges en arrangør. 
Det blev drøftet at undersøge mulighederne for førstehjælpskursus. Bjørn undersøger muligheden
for finansiering gennem Trygfonden. 
12. Evt. 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
13. Næste møde
Næste møde den 20. marts 2013 kl. 18 hos Tobias, Ved Sønderport 13, 2. th.  


