
Referat af bestyrelsesmøde 2014-10-02
Deltagere: Bjørn, Tina, Hanne, Janni, Kasper og Nicholas.

1. Bestyrelsesarbejde, herunder opfølgning på mødet i juni. 
Bjørn beretter om hvordan bestyrelsens arbejde forløber. Indkaldelse og referater fra møderne. Vi
vil for budgettet 2015/16 genindføre vederlag til bestyrelsen på kr. 1000.

2. Fysisk træning og svømning.
Vi skal have en ny kontaktperson. Lene stopper pr. i dag. Men prøver at finde en ny træner til fysisk
træning. Lene tager pt. selv træningen, og skal aflønnes for dette. Vi har aftalt at træneren aflønnes
med 300 kr pr. gang. Tina vil gerne påtage sig at overtage opgaven som kontaktperson overfor
kommunen.

3. Status på Nets
Venter stadig på svar fra Nets. Nicholas har rykket et par gange. 

4. Status på ture
Nordtur:
68 tilmeldte. 5 pladser tilbage i bussen. Så turen løber rundt nu. Betalinger endnu ikke kontrolleret.
Mere end 10 helt nye medlemmer.
Sydtur januar:
10 tilmeldinger. Mange gange kendinge, men også nogen der ikke har været med før. Ingen helt nye
medlemmer. 
Sydtur Classic:
Det går forrygende. Der er 42 tilmeldinger, og rigtigt mange har tilmeldt tidligt. Så det koster lidt
ekstra i ”tilmeld tidligt” rabat. Nogen af pengene kommer ind i forbindelse med fripladser. 7-8 har
sagt ja til en bjergguide i stedet for undervisning. Deltagerne kan vælge mellem 4 halve dages piste-
undervisning, eller 2 hele dages offpiste undervisning. Onsdag er undervisningsfri, og alle kan
tilkøbe ekstra offpistedag med lokal bjergguide/instruktør, hvis der er tilslutning dertil. Bestyrelsen
er enige om at vi ikke kan benytte os af en uorganiseret off piste guider. Vi vil kun benytte os af
lokale off piste guider. 

5. Afterskitur
Hytter og bus er bestilt. Tilmeldinger i januar.

6. Aktiviteter i efteråret.
Der er ikke nogen. (Bjørn overvejer at frekventere noget oftere i starten af vinteren). Jette arrangere
måske et 1. hjælpskursus i efteråret.

6.5 Hjemmeside
Status. Siden er oppe og køre. Vi beholder forside billede, men vil gerne have nogle
stemningsbilleder på undersiderne. Vi er næsten klar til at indlæse medlemskartoteket i det nye
medlemssystem. Vi kan evt. afholde et hjemmeside møde med instruktion af wordpress som
hjemmesiden er opbygget med. Kasper opdatere gerne hjemmeside med nye sider og opdatering af
gamle, men skiver ikke nye tekster. Bjørn laver en instruktør side med informationer om hvad det
betyder at være instruktør i Bossanova. Nicholas sender en vejledning på fremstilling af personlige
medlemskort. Vi skal have en side om forsikringer, Janni skriver.

7. Eventuelt
Klubben indkøber et stk. GoPro videokamera med tilbehør, til undervisningsbrug. Vi spørger Tobias
på næste bestyrelsesmøde om han vil indkøbe det. 
Næste møde torsdag den 6. november hos Kasper kl. 18:00. Fuglsangvej 7, Virum (Overfor nr. 30) 



Således opfattet
Kasper


