
Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2014
1. Kontingentindbetaling, NETS mv.

Nicholas udsender kontingentopkrævning og oplysninger om automatisk tilmelding til PBS.   
2. Generalforsamling. Indkaldelse, kandidater, regnskab, budget mv. 

Nicholas sender indkaldelse til GF. GF foregår på Hotel Fy og Bi (Valby Langgade) med start kl. 15. Spisning
kl. 18. Der er buffet til 255 kr., egenbetaling på 100 kr. 
Lene og Jan træder ud af bestyrelsen. Bjørn kontakter Tina Lorenzen og Mie Bendtsen mht. om interesse for
bestyrelse.
Regnskab og budget blev gennemgået. Der blev lavet enkelte tilretninger i regnskabet bl.a. i forhold til
åbningsbalancen.  
Budgettet blev tilpasset i forhold til medlemsstrukturen 2013/2014. Desuden fordobles budgettet til Dansk
Skiforbund, da der ikke er betalt kontingent i indeværende sæson. Der budgetteres endvidere med udgifter til
NET’s opkrævning. Samlet budgetteres med et underskud på 7.350 kr., hvilket svarer til den ekstra betaling til
Dansk Skiforbund. 

3. Kort status på klubturene, herunder drøftelse af sen nordtur
Nordtur: Lene fortsætter som arrangør sammen med Kasper. Tilmeldingerne er begyndt at komme. 
Januar Sydtur: Alpe d’ Huze, 2 tilmeldinger so far.
Sydtur Klassisk: Indbydelsen blev gjort færdig, pris og enkeltværelsestillæg blev drøftet. Det blev, besluttet at
enkeltværelse tillæg sættes til 800 kr. Gebyr for sen tilmelding sættes til 200 kr.  Hanne og Janni arrangerer
turen.  
Sen Nordtur – uge 17. Kasper påtager sig at arrangere turen. Det blev besluttet, turen afvikles ved minimum 24
deltagere. Der laves budget efter 36 deltagere. Den eventuelle forskel (underskud) dækkes af klubben. Som
udgangspunkt er der alene mulighed for bus-transport (dvs. ingen kør-selv). Turen kaldes ”Afterski-tur,
Hemsedal”

4. Rammer for aflønning af instruktører samt rammer for arrangører, jf. referat for sidste møde
Det blev besluttet, at instruktørerne på Sydtur fremover ikke skal have diæter, da der er halvpension på turen.
På Nordturen gives der fortsat diæter, da instruktørerne her selv betaler for kost. 

5. Bestyrelsesarbejde, jf. referat fra sidste møde. 
Drøftes af ny bestyrelse. Temaer vil bl.a. opgavefordeling (og deling), opfølgning på opgaver. 

6. Brug af formue, jf. referat fra sidste møde.
Drøftes af den nye bestyrelse.

7. Fysisk træning, svømning mv i næste sæson. Herunder kontakt til Københavns Kommune. 
Tino er klar fra første uge september, det noteres på FB og hjemmesiden. Lene er ved at afklare træner for
fysisk træning. Det blev aftalt, at prisen er 300 kr. pr. gang
Nicholas skriver til Telemark Forum, en tredjedel af udgifterne 
Den ny bestyrelse beslutter kontaktperson til Københavns Kommune. Lene sender password mv. til Bjørn.

8. Hjemmeside
Følgende opgaver udestår:
! Arbejde videre med forsiden, herunder billeder
! Tilpasning til tablet/mobil version
! Tilpasning af medlemsregister, så det også er et værktøj i forbindelse med tilmelding til ture
! Tilpasning til søgemaskine – google (så Bossanova popper op)
 Nicholas og Kasper definerer opgaverne og får Karsten til atarbejde videre med det. 
Kursus om hjemmeside på næste møde

9. Eventuelt
 Følgende blev drøftet mhp. på senere beslutning/drøftelse 
! At vilkår for instruktører og arrangører defineres klart og lægges på hjemmesiden
! At referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden (frit) så de kan læses af alle.


