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BOSSANOVA BESTYRELSESMØDE 2017-02-02

1. Økonomi mv.

Det ser som sædvanlig pænt ud. - Nordtur: 18.603,14 kr. Passer vist med hvad der
stod før. - Sydtur: Over 267.000 kr. Der er et par enkelte der mangler at betale. Så
skal der overføres til rejseselskabet. - Kontingentkonto: 66.974,49 kr.

2. Opfølgning Nordtur

84 deltagere.

God sne. Folk var glade.

Der var flere nye folk med. Et par stykker med snowboard. Vi kan overveje om vi skal
tilbyde undervisning, evt. med lokal skiskole. Der var også gode instruktører der var
blevet fundet til turen.

Lene hjalp til med at arrangere, og det var Bjørn rigtig glad for.

Næste års arrangør skal være opmærksomme på at bussen skal fyldes op for at
regnskabet går op. Så der skal overvejes om der skal sættes krav før vi »tillader«
kør-selv.

3. Opfølgning uge 3

Turen gik til Val d’Isere. Hotel Grand Nord.

23 deltagere.

Fantastiske forhold. Men lidt koldt.

En del der stod off-piste, og der var en gruppe der hyrede en guide en af dagene.

Hotellet var et forsøg på at prøve noget andet. Standarden var nogelunde som
Victor. Fordel at der var en bar i kælderen hvor alle kunne sidde. Sofaer m.m.
Desuden: Ingen skimmelsvamp. Maden: God standard. Man kunne selv vælge fra
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en menu. De var fleksible med spisetiderne. Værelserne var … blandet. Især 3-
personersværelserne var ret ringe. Bjørn følger op og klager til Langley. Der er lagt
op til at hotellet bliver revet ned for at bygge nyt.

Transport: Der var et stykke vej at gå til liften. Men man kunne tage en bus i
nærheden af hotellet.

Der blev spist fælles frokost et par af dagene, hvor alle deltog.

4. Uge 12, herunder økonomi

Der har været et par frafald. Bl.a. pga. skader.

Danski har ikke været den beste samarbejdspartner. Der har bl.a. været en del
udskiftning af personale og der har været fejl i kvitteringer, rejsebeviser m.m. Det
kan være at det smider et par rabatter af sig.

Økonomien ser ikke så dårlig ud. Der er pt. 34 betalende deltagere. Der kommer
nok til at være et mindre underskud, for vi vil gerne holde et ordentlig niveau med
bl.a. antal af deltagere per hold osv.

En bemærkning ang. afbud: Vi skal være klare omkring om og i hvilket omfang man
kan få sit depositum tilbage. Også omkring hvordan vi håndtere det omkring book-
tidlig rabat, og ved evt. udgifter ifbm. navneskift hos rejsebureauet. Vi skal sørge
for at hører rejsebureauet om hvilke gebyrer de har vedrørende ændringer.

5. Opfølgning førstehjælp

Vi var kun 5 deltagere. Det var lidt skuffende. Der var plads til 16.

Det var et rigtig godt kursus. Og Allan var en rigtig god underviser.

Der er penge i puljen til at afholde et kursus mere, inden udgangen af januar næste
år.

Vi vil gerne finde ud af hvorfor der ikke vare flere deltagere, og hvad vi evt. kan gøre
for at tiltrække flere.



3

6. Aktiviteter resten af året

Vi tilretter siden Medlemsfordele på hjemmesiden, så den bedre afspejler de ting vi
laver/har lavet de sidste par sæsoner.

Der kigges på om vi skal holde noget før-turen-arrangement 1-2 uger før turen, hvor
deltagerne kan mødes og hilse, og man kan uddele informationer og drikke en øl.
Møde instruktørerne og stille spørgsmål. Mulige steder: - Café Globen
http://cafegloben.dk - Ørsted Ølbar http://oerstedoelbar.dk Tidspunkt: 10. marts?

After-ski tur
Hemsedal har været et hit blandt deltagerne de andre år, så vi vil gerne give den en
chance mere. Forslag til tidspunkt: Torsdag d. 20. til søndag d. 23. april. (Husk dog
at checke for Donald Duck Games!) Der er desværre ikke nogen fra bestyrelsen der
har mulighed for at arrangere. Men Bjørn vil spørge Kasper om han vil.

Da det sikkert ikke bliver aktuelt med mere end én hytte, og der nok ikke er fuldt
booket i Hemsedal på det tidspunkt, kan det evt. lade sig gøre at arrangere en
delvis improviseret tur en uge før.

After-ski fest
Vi fastsætter den 20. maj Jan kigger på at arrangere det. Stedet fra sidste år var
fint, så det kunne vi godt genbruge.

7. Hjemmeside, herunder billeder på hjemmeside

Der skal kigges på hvordan vi kan lave et sted hvor at klubbens medlemmer kan
lægge deres billeder op. Google Photos el.l.? Har WordPress (hjemmesiden) noget
vi kan bruge? Vi har masser af plads på vores web-hotel.

8. Evt.


