
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2013

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

1. Evaluering af sydtur classic 2013 
15 har svaret på det udsendte evalueringsskema, og tilbagemeldingerne er gode. Det blev besluttet, at evalueringen
lægges på hjemmesiden (bl.a. i tilknytning til annonceringen af næste års sydtur) og der henvises til evalueringen via link
i et kommende nyhedsbrev.

Det blev endvidere besluttet at udvikle et koncept til evaluering af alle klubbens ture. Tobias udvikler en
standardskabelon til evalueringer

2. Klubture 2013/14 
De forskellige tilbud blev drøftet. 

Nordtur:
Det ligger fast at Nordturen som sædvanlig går til Hemsedal. Kasper har meldt sig som en af arrangørerne. Lene
skriver invitation/program og laver de indledende bookninger af hytter og bus. Turen annonceres på hjemmesiden
hurtigst muligt.

Uge 3: 
Det blev besluttet at arbejde videre med tilbuddet fra Slopetrotter/Canazai. Uge 11 turen skal dog lige falde på plads
inden der tages kontakt til Slopetrotter. Bjørn følger op.

Uge 11:
Lene undersøger tilbuddet fra Danski Sestriere nærmere, herunder muligheden for yderligere rabat ved tidlig
tilmelding. Bjørn undersøger om Nordlander har et tilbud til Alpe d’Huez i uge 11, herunder om der er mulighed for
transport med bus og kør-selv. 

Bestyrelsen informeres og inddrages via mail med henblik på beslutning.

På mødet den 20. marts blev det aftalt, at Valåsen konceptet kører videre til næste år, og Kasper tilbød sig som
arrangør.   

3. Fysisk træning og andre aktiviteter
Klubben har fået lokaler til fysisk træning mandag kl. 21-23. De sædvanlige deltagere er blevet spurgt om, der er
interesse for dette, men tilbagemeldingen er, at det er for sent. Det er blevet foreslået at høre Erik Retbøl om der er
mulighed på hans arbejdsplads (brandstation). Pernille følger op.

Der er søgt lokaler på Langelinjeskolen og Københavns Kommune har sendt materiale om en ny hal på Holmen. Lene
søger lokaler her. Der kan forventes svar medio juli. På baggrund af tilbagemeldingerne tages der beslutninger om fysisk
træning og hockey på næste møde.

Klubben har fået svømmetid onsdag fra 21-22. Nicholas hører Tino om han fortsat kan være træner.

Jan har lavet en indbydelse til moutainbike-arrangement den 30. juni. Nicholas sender ud til alle medlemmer

4. Hjemmeside
Den nuværende hjemmeside har fået et lille facelift. Der er blevet tilføjet ny tekst om klubben og der er tilføjet et
galleri med billeder fra klubbens ture.
 
Tobias er i gang med ny hjemmeside. Det blev besluttet, at han arbejder videre og evt. kan tilkøbe et
hjælpeprogram (hedder det det??). Prisen er under 500 kr.
 
5. Status på klubbens økonomi, herunder medlemstal.
Klubben har 176 medlemmer og pt. en kassebeholdning på ca. 54.000 kr. Det blev besluttet, at overskuddet fra
Nordturen flyttes til medlemskontoen, således at regnskabet afspejler klubbens egenkapital. 
Telemark Forum opkræves for halvdelen af udgiften til fysisk træning og en fjerdel af udgiften til svømning, jf. mail af 13.
september 2012 fra Jakob Lange til René Vangsaa). Nicholas kontakter Telemark Forum for betaling.



Det blev besluttet, at bestyrelsen ikke skal have honorar eller telefonpenge for sæsonens arbejde.

På næste bestyrelsesmøde drøftes det, hvordan klubbens formue omsættes i aktiviteter for medlemmerne, herunder
mulige tilskudsmodeller til Sydturen, fx i form af rabat for tidlig tilmelding.

6. Generalforsamling herunder afklaring af, hvem som stiller op til hvad. 
Generalforsamling bliver den 7. september 2013. Pernille og Fleur genopstiller ikke. Pernille hører Jette Ihlemann om
hun kunne være interesseret i at stille op. Lene hører Lorrietta. Derudover blev der talt om Hanne Vibeke eller Hanne.

7.   Eventuelt. 
! Bjørn arbejder på et nyhedsbrev, som udsendes før sommerferien
! Nicholas under mulighederne for elektronisk opkrævning af kontingent hos Dansk skiforbund
! Bjørn undersøger mulighed for trykning af go-card hos en ven (alternativt vista print)
! Den nye bestyrelse skal undersøge (og tage stilling til) om der evt. skal arrangeres en sen forårstur til

Hintertux

Næste bestyrelsesmøde
Den 15. august hos Nicholas. 


