
Bestyrelsesmøde Bossanova, den 6/11- 2014-11-06
Tilstede: Bjørn, Tobias, Tina, Kasper, Hanne, Nicholas og Jan
Afbud: Janni
Referent: Jan
Dagsorden

1. Status på klubture
2. Status på fysisk træning og svømning
3. Ny instruktøruddannelse i Dansk Skiforbund
4. Hjemmeside, herunder opsamling på arbejdsopgaver ☺. Tjek referat fra sidste møde. 
5. Status Nets
6. Medlemskort Dansk Skiforbund
7. GoPro kamera
8. Udstyrsarrangement hos Naturligvis
9. Rabataftale SAS
10. Aktiviteter i foråret 2015
11. Evt. 

1. Status på klubture
Nordtur: Ekstra hytte, så nu er der plads til 96 deltagere. Pt. 86 tilmeldte. 
Sydtur:  10 tilmeldte. Laveste tilmelding so far.  Henrik Amnitzbøll arrangere offpiste én af dagene
Sydtur classic: 43 tilmeldte og 4 instruktører (+ en en instruktør, som gerne vil med hvis der er tilmeldinger
nok).

2. Status på fysisk træning og svømning
Fysisk træning: 
Lene og Ninna står for træning. Vi er pt. 6-8 personer pr. gang.

Svømning:
Mange nye ansigter til svømning.  Der har ikke været krav om medlemskab indtil nu, men nu er prøvetiden
forbi, og der skal checkes at alle har betalt kontingent.

3. Ny instruktøruddannelse i Dansk Skiforbund
Dansk Skiforbund ønsker en mere sportslig og ambitiøs retning.

Der er dialog mellem Dansk Skiforbund og Den Danske skiskole om den fremtidige skiuddannelse.

4. Hjemmeside, herunder opsamling på arbejdsopgaver ☺. Tjek referat fra sidste møde. 
Hjemmeside gik ned efter en fejlslagen softwareupdatering. Der er brugt penge på konsulent bistand.

Kasper arbejder på at opdatere siden, så den kan bruges som medlemsregister.

Arbejdsopgaver
Bjørn: Instruktørside. Under udarbejdelse, og forventes færdiggjort i løbet af november
Janni: Opdatere beskrivelse af forsikringer
Hjemmeside skal opdateres med oplysninger og ny bestyrelse.



5. Status Nets
Lang ekspeditionstid. Vi ligger i Anti hvidvaskningsbunken. Vi håber på at have styr på den inden årets
udgang.

6. Medlemskort Dansk Skiforbund
Man kan printe medlemskort på skimedlem.dk. Og det virker nu!

7. GoPro kamera
Kamera findes i forskellige prisklasser.

Vi har brug for et kamera der kan zoome, og kan betjenes med handsker. Husk evt. ekstra batteri.

Tobias har stadig en opgave med at finde et kamera, som skal være indkøbt inden uge 11.

Budget ca. 4-5.000.

8. Udstyrsarrangement hos Naturligvis
Vi har fået tilbud om at få rabat på 20% hos Naturligvis.

Bjørn bekræfter aftalen hos Naturligvis.

9. Rabataftale SAS
Medlemmer af Dansk Skiforbund kan få en sports aftale hos SAS, fx rabat på ski. Check på sas.dk

10. Aktiviteter i foråret 2015
3 skiture planlagt pt. 
Valåsen. Slutningen af januar/februar
Afterski

11. Evt. 
Medlemmer af Dansk Skiforbund får rabat på 20% hos DFDS. Billet skal laves via Dansk Skiforbund.
Nicholas skriver til Dansk skiforbund for at finde ud af hvilke rabataftaler der findes.
Tina stillede spørgsmål til udfyldelse af Børneattest.
Rejsegarantifonden. Der er en minumumsgrænse på 250.000 for at være medlem af rejsegarantifonden. Vi står
kun som arrangør af Nordturen, så det er ikke relevant for os.
Diskussion vedr. diæter til instruktører. 
Printvenlig beskrivelse af turene, som kan hænges op på arbejdspladser o.l.
Emner til nyhedsbrev

! Rabataftaler. Naturligvis og SAS
Dato for nyt bestyrelsesmøde er ikke aftalt. Vi satser på at afholde i slutningen af januar eller starten af februar.


