
Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2013

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt. Bjørn følger op mht. til Tino og kontingent.

2. Status på medlemstal og økonomi.
Klubben har 176 medlemmer og pt. en kassebeholdning på ca. 62.000 kr. Der mangler dog at blive afregnet for fysisk
træning og svømning. Telemark Forum opkræves for halvdelen af udgiften til fysisk træning og en fjerdedel af udgiften til
svømning, jf. mail af 13. september 2012 fra Jakob Lange til René Vangsaa. Nicholas kontakter Telemark Forum for
betaling.

3. Opfølgning på tur til Vallåsen.
Det var relativt mange tilmeldinger (21), men også en del afbud pga. af influenza + en enkelt familie, som ikke dukkede
op. I alt var der 13 i Valåsen, som havde en god dag. Det blev aftalt, at konceptet kører videre til næste år, og Kasper
tilbød sig som arrangør.  

4. Opfølgning på Sydtur uge 11.
Pernille og Lene har lavet en opsamling på turen, som også er en ”manual” til næste års planlægning. Der udsendes et
evalueringsskema til turens deltagere. 

Det blev besluttet at turens overskud videreføres til næste års tur. Derudover blev det besluttet, at der i forhold til
næste års tur skal arbejdes videre med 1) fleksibilitet i forhold transport, 2) off piste med bjergguide tilbydes som
tilkøb (på niveau med at gå ud at spise). Der tilbydes i stedet off piste/terræn som tema undervisning. 

5. Instruktører samt evaluering af undervisning. Opfølgning fra sidste møde. 
Afbud fra Fleur, men Lene og Pernille arbejder med en evaluering af sydtur. 

6. Aktiviteter inden sommerferien, herunder afterskifest og mountainbike.
1) Afterski. Jan har bestilt lokaler på Cafe Phenix, og der blev besluttet en deltager på betaling på 100 kr. pr.

medlem. Der vil være en velkomstdrink + burger. Jan sørger for information til medlemmerne
2) Mountainbike. Jan undersøger muligheden for et arrangement – uden instruktør 
3) Der arrangeres sommertræning i Søndermarken. Det bliver ”selvtræning”, og Lene sørger for annoncering mv.

og tilbød at være ”gennemgående person”.

7. Aktiviteter efter sommerferien, herunder indoorski og førstehjælpskursus.
Bjørn har undersøgt førstehjælpskursus, men der skal formentlig sendes en uopfordret ansøgning til Trygfonden. Bjørn
følger op. Det blev besluttet at ny bestyrelse planlægger et indoorski arrangement.

8. Indledende drøftelse af klubture i sæsonen 2013/2014.
1) Nordtur 2013. Turen vil som sædvanlig gå til Hemsedal. Kasper overvejer om han vil hjælpe planlægge.
2) Januar 2014. Bjørn vil undersøge mulighederne for tur til St. Anton og Cervinia, og vil gerne arrangere turen.
3) Januar/februar 2014. Endagstur til Valåsen. Kasper planlægger
4)  Marts 2014. Der skal indhentes tilbud inden næste møde. Kriterierne er fleksible transportmuligheder og et

sted, som kan rumme 60 deltagere. Der var ønske om at undersøge fx Avoriaz, Gressonoy og Obertauern.
Lene og Fleur undersøger.

9. Fysisk træning – lokaler på Nørre Allé.
Lene har ansøgt om lokaler 2013-2015, der forventes svar i maj. Det er usikkert om Maiken fortsætter fysisk træning,
så der skal måske findes en ny træner.

10. Hjemmeside, herunder mulighed for arkivfunktion.
Hjemmesidegruppen er gået i gang med en reorganisering af hjemmesiden. Det vil ske med tilpasninger på den
nuværende platform. Næste møde (som er et konkret arbejdsmøde) finder sted den 11. april. 

11. Indledende drøftelse af bestyrelsesemner til 2013/2014.
Pernille fortalte, at hun trækker sig fra bestyrelsesarbejdet efter denne sæson. Andre overvejer om de fortsætter. Det
blev drøftet, hvem der kunne være mulige kandidater til bestyrelsen. 



12.   Eventuelt. 
Generalforsamling bliver den 7. september 2013 

Næste bestyrelsesmøde
Den 11. juni hos Bjørn, Højdevangs Allé 31, 2300 København S. 

 


