
Bestyrelsesmøde d. 22.01.2014 hos Kasper
Deltagere: Kasper, Bjørn, Lene, Jan, Hanne, Nicholas
Dagsorden

1. Hvem gør hvad, hvorfor og hvordan. Spørgsmål og svar til de nye medlemmer af
bestyrelsen 

2. Status på økonomi og antal medlemmer
3. Digital signatur
4. Opfølgning på nordtur
5. Opfølgning på sydtur U3
6. Status på sydtur U10
7. Fysisk træning
8. Tur til Vallåsen
9. Førstehjælpskursus
10. Øvrige aktiviteter i foråret, herunder afterskifest.
11. Hjemmeside
12. Evt. 

Ad 1.
Bjørn vil gerne hjælpe de ’nye’ i bestyrelsen. Hanne tager spørgsmål hen ad vejen. De næste
bestyrelsesmøder skal aftales. Nyhedsbreve skal også planlægges lidt bedre og skal udsendes ’når
det passer’. Nyhedsbrev skal være et punkt på dagsorden hver gang.

Ad 2.
163 medlemmer. Medlemsoplysninger opdateret på skimedlem.dk d. 21.01.2014. Økonomi:
Kontingent (95236,97 kr), Sydtur (188209,41 kr.), Nordtur (11608,39 kr.). Næste gang skal
indmeldelsesgebyr diskuteres.

Ad 3.
Vi har allerede en Digital Postkasse, og Nicholas ligger inde med 3 stk. logind (certifikater), som
evt. kan uddelegeres til andre i bestyrelsen. Hvis der kommer digital post til klubben, får Nicholas
pt. en email advisering herom.

Ad 4.
Opsamling fra Nordturen er udsendt tidligere. Forslag fra Hanne om at overveje en Nordtur sent i
sæsonen.

Ad 5. 
Canazei. God tur. 19 deltagere. 2 dage med snefald.

Ad 6.
Alpe d’Huez. 29 tilmeldte heraf 3 instruktører. 4 begyndere. OK at tage een instruktør med mod at
der kommer et mindre underskud. 2-3 mulige deltagere yderligere. Instruktører skal melde deres
ankomst til den lokale skiskole. Materiale fra Den Danske Skiskole er udsendt tidligere. Bjørn
arrangerer et brev til skiskolen i Alpe d’Huez.

Ad 7.
Fysisk træning fra kl. 19 til kl. 21, men det varer typisk kun 1 times tid. Der var mange på
sommerholdet. Noget frafald (nogle gange kun 2-4 stykker) efter indendørstræning er kommet



igang. Peter underviser ’mere fast’ end Maiken gjorde.
Svømning har været op til 12 deltagere!

Ad 8.
Kasper udsender invitation til Vallåsen søndag d. 2/2. Kasper sørger også for et nyhedsbrev. Der
udsendes á 2 omgange, hvor den ene skal indeholde førstehjælpskursus (Jan har fået info fra Jette.
Jan sender til Kasper). Bjørn sender info om uge 10 (Alpe d’Huez) turen.

Ad 9.
Se ad 8, hvor Kasper sørger for at udsende invitation for førstehjælpskursus, som afholdes lørdag d.
15. februar.

Ad 10.
Afterski fest lørdag d. 5. april (uge 14). Hanne kom med god pointe om, at vi skal huske de nye
medlemmer! (Sørge for at de også er ’med’). 
Mountainbike tur. Egentlig planlægning er ikke nødvendig. Aftales evt. via Facebook.

Ad 11.
Lene har givet fint input, men der er ikke ’kodet’ yderligere. Kasper kender een, som måske kan
hjælpe – mod betaling. Bestyrelsen vil gerne bruge nogle penge herpå. Nicholas sender FTP
oplysninger mm. til Kasper.

Ad 12.
Bestyrelsesmøde torsdag d. 20. marts. Hos Lene el. Hanne (aftales senere).


