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BESTYRELSESMØDE den 03.10.2016  

 

Deltagere: Tina Lorenzen (TL), Hanne Dybdahl (HD), Mikael Tymmler (MT),  

Bjørn West (BW), Tobias Michaelsen (TM), Nicholas Schott (NS) vært, 

Howard Jack Riley (HJR) referent 

Afbud: Jan Poulsen (JP), Janni Sandersen (JS)  

 

00 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

 Intet at bemærke.  

01 ORGANISERING af ARBEJDET I DEN NYE BESTYRELSE 

 TM overtager fra TL, al kommune kontakt, aftaler angående lokaler vedrørende 
svømning og fysisk træning. Der er ingen overdragelsespapir, kalender, dokumenter 
mm. TL er behjælpelig med adresser mm. 

 

 HD kontakter Lene Andersen angående manglende klub- og bestyrelsessupport.  
 

02 HJEMMESIDE, OPDATERING AF OPLYSNINGER mv  

 Opdatering af bestyrelsesskift. NS og TM supplerer hinanden ifm IT arbejde. 
 

 Opdatering af hjemmeside. NS og TM supplerer hinanden ifm IT arbejde. 
 

 I det tilfælde hvor nøglekort er nødvendigt ifm svømningen, skal TM aftaler/kontakter 
Rene Vangså og Tino. 

 

 HJR er suppleant no.1 og JS er no.2. 
 

03  NORDTUR samt STATUS / AFKLARING AF ARRANGØROPGAVEN 

 

 Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på turen udover BW. 

 

 Turen er den mest indsatskrævende af alle turer og der mangler 2-3 medarrangører. 

Opgaverne er Voksen Afterski, Børne Afterski, Busformand og kontakt med hytterne.  

 

http://www.bossanova.dk/


 
 
 

 Afterski kræver indkøb og planlægning hjemmefra. Hytteformand styrer/uddelegerer 

hjemmefra, madindkøb/menu, værelser mm. 

 

 BW forsøger at skaffe flere arrangører. Eventuelt kan folk hjælper til i Hemsedal 

kompenseres med øl eller vin. Turens succes er betinget af arrangørens arbejde.  

 

 TL står for samarbejde med instruktørerne.  

04  VAL D’ISERE  

 Næsten udsolgt med 23 tilmeldinger ud af 24 pladser.  

 

 Diskussionen om hvorfor turen er så populær og konklusionen er:                                   

a. Turen appellerer muligvis til de undervisnings uinteresserede,                                      

b. en yngre publikum,                                                                                                        

c. den favorable tur pris,                                                                                                    

d. til dem som vil ikke have en formel struktur.                                        

Mange af deltagerne er også med på den sene syd tur.  

05 VAL THORENS 

 26 tilmeldinger ud af 43. 4 instruktør har vist interesse. 

 

 Enkelte værelses bestillinger belaster den overordnede tur økonomien.  

Vedkommende spørges om en omprioritering af værelse valg, hvis behovet 

kommer. 

 

 HD efterlyser kontingentliste for deltagerne på turen ifm book tidlig rabat. Rabatten 

følger et gyldig medlemskab og rettidig indbetaling af depositum.  

 

 TL står for samarbejde med instruktørerne og instruktørfordeling afklares i 

december. 

06 EVENTUELLLE ØVRIGE AKTIVITETER I EFTERÅRET 

 Forslag til 1st Hjælp. TL arbejder videre og sender et sympatigave til Eric. 

 

 Forslag til social arrangement som dans, vandretur, skovtur, mtb og gløgg. Der 

efterlyses mere deltagelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer når emnet er fundet. 

 

 TL + HD arbejder videre med vandretur. 

 

 TM og JP arbejder videre med mtb. 

 

 TM forslog Gløgg på Christianshavn beboerhus. Skubbet til siden pga økonomi. 

 

 TL + HD spørger Søren Gudmann om Everest foredrag. Lokalitet efterlyses. Privat 

eller ekstern? 

07 EVENTUELT  



 
 
 

 Der efterlyses om medlemstallet er stigende/dvælende. Er der behov for 

promovering og hvordan? Navneskift? Synlighed? GoCart? 

 

 Forslag til ski på Amagerværkets 1st åbningsdag. 

 

 Doodle fremsendes før næste møde. 

08 UDENFOR MØDET 

 MT efterlyser en form for drejebog, handlingsplan fra opgaveansvarlig. Den skal 

gerne belyser arbejdsomfanget, så øvrige bestyrelsesmedlemmer kan se hvad de 

melder sig til. 

 

 

 

 

 


