
Beslutnings referat fra Bestyrelsesmøde Bossanova tirsdag den 26/5 - 2015-05-26
Tilstede: Janni, Hanne, Bjørn, Kasper, Tobias og Jan
Referent: Jan

Dagsorden:
1. NETS – hvad nu?
2. Økonomi og medlemstal
3. Instruktører (Opfølgning fra sidste møde)
4. Indmeldelsesprocedurer (opfølgning fra sidste møde)
5. Status afterskiarrangement
6. Generalforsamling
7. Fastlæggelse af ture i sæsonen 2015/2016
8. Evt. 

Referat:
1. NETS – hvad nu?

Punktet blev ikke behandlet, da Nicholas ikke var tilstede .
Der var dog enighed om at vi skal have betalingsservice op at køre inden kontingentbetaling for næste
år.

Bjørn tager fat i Nicholas  for at få NETS op at køre inden generalforsamlingen, opkrævning af
kontingent.

2. Økonomi og medlemstal
Punktet blev ikke behandlet, da Nicholas ikke var tilstede

3. Instruktører (Opfølgning fra sidste møde)
Punktet behandles senere, når vi har besluttet hvor turene går hen

4. Indmeldelsesprocedurer (opfølgning fra sidste møde)
Vi vil gerne have at der automatisk udsendes en velkomstmail til nye medlemmer.
Hjemmeside skal opdateres, så der oprettes bruger i vores medlemsdatabase i stedet for at sende mail
til Kasper.

Kasper sørger for  at vi får tilrettet oprettelse af profil.

Der blev også snakket om at nye bruger automatisk skal have tilsendt en velkomst mail. Tina vil skrive
udkast til velkomstmail. Senere vil vi så tilføje detaljer om betalingsdelen.

5. Status afterskiarrangement
Der er pt. 16 deltagere til afterski arrangementet, som afholdes lørdag den 30/5.

6. Generalforsamling
Der afholdes bestyrelsesmøde  i juni hvor vi laver forberedelserne til generalforsamling.

Vi planlægger at indføre nye kontingent regler ifm PBS:
kr. 300 i kontingent hvis man betaler via PBS, og kr 350 hvis der betales uden brug af PBS. 



7. Fastlæggelse af ture i sæsonen 2015/2016
Gennemgang af Tur oplæg for Sydtur og Sydtur Classic udarbejdet af Hanne. Diskussion af
valgmuligheder.
Derudover snak om Nordtur og afterski tur til Hemsedal.

! Sydtur
Der er stemning for Val d’Isere med Langley . Første prioritet er Hotel Victors i uge 4.
Alternativt Grand Nord i uge 3. Bjørn tager fat i Langley.

Bjørn arrangerer turen.

! Sydtur classic
Vi snakker med Northlander og forsøger at presse prisen ned på 7400 for turen til til Cervinia i
uge 11.
Hvis det ikke kan lade sig gøre undersøger vi mulighederne for Sauze d’Iulx med Danski. Hvis de
ikke kan tilbyde gode betingelser går vi efter Sauze d’Oulx med Nortlander.

Hanne tager fat i Northlander for at afklare.

Hanne og Janni arrangerer turen.

! Nordtur
Vi planlægger stadig en tidlig nordtur til Hemsedal. 

Tina og Kasper arrangerer turen.

! Afterskitur
Vi planlægger igen en Afterskitur, med samme koncept som sidst. Vi skal finde en weekend hvor
der ikke afholdes stævne i Hemsedal. Detaljer aftales senere.

8. Evt. 
! Hjemmeside:

Hjemmeside trænger til opdatering. Bjørn sørger for at få skrevet relevante tekster i løbet af
sommeren.

Lene og skigymnastik:
Vi kigger i kalenderen,og ser hvor mange mandage der har været i sæsonen, så Lene kan få
honorering for at stå for træningen. 

!
Mobilepay:
I forbindelse med tilmelding til afterski middagen har medlemmer forespurgt om mulighed for
mobilepay. Jan undersøger hvordan personaleforening i Dansk Bank gør ift Mobilepay, så vi kan
snakke om det på næste møde.

! Skitymnastik og svømning:
Mail fra Københavns kommune vedr. booking at tider for skigymnastik. Hanne kontakter Lene for
at høre om hun vil træne  igen næste år, og om vi skal holde fast i samme tidspunkt 19-21 eller
om det skal være fra 18-20



Tidspunkt for svømning ændres ikke. Jan tager fat i Tino for at høre om ham vil træne igen til
næste vinter. 

Efter mødet var afsluttet konstaterede vi at svømning starter primo september og fortsætter til
udgangen af april. Skigymnastik starter i oktober og slutter i maj. Mere om det senere, når vi
modtager bekræftelserne fra Københavns kommune.

! Printvenlig teaser med tur info på 1 A4 side:
Forslag om at vi laver en printvenlig turbeskrivelse, som kan hænges op på arbejdspladsen eller
lignende. Forhåbentlig kan det lokke nogle nye medlemmer med på turene.


