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Sted: HD + HJR, Østerbro 

Deltagere:  Hanne Dybdahl HD, Jette Ihlemann JI, Tobias Michaelsen TM,  
 Tina Lorenzen TL, Søren Gudmann SG, Michael Vihlmann,  
 Nicholas Schott, Howard Jack Riley HJR referent 
  
Dagsorden: 0.0 Økonomi 
 1.0 Status u.48, Hemsedal> 2019 
 2.0 Status u.03, Val D> 2020 
 3.0 Status u.07, Børnetur> 2020  
 4.0 Status u.12, Tignes> 2020 
 5.0 Klub medier mm 
 6.0 Afterski 
 7.0 Evt 
   

Næste møde:  SG doodler en dato. 
   

REFERAT – 10.04.2019 BEST.MØDE

Pos. Aktivitet / Emne Ansvar Frist
BM> styres af forudgående referat og anvendes som 
dagsorden.  

Ingen bemærkning til forrige referat.

0.0 Økonomi:
A 

B 

C 

D

Overvejelse om at udskifte Jysk E bank pga høje gebyrer. 
MT undersøger Arb. Landsbank, 

SG har undersøgt Nordea med udgangspunkt i DBK aftale. 
Foreningskonto> 600kr opstart + 300kr årlig. 
SG vil drøfte minimal bank ydelse, pds, mobil pay, DSF 
betingelser med NS. 

Tidligere besluttet kontingentstigning fra hhv 300 til 350kr og 
550 til 600kr effektueres til næste indbetaling 2019.  
Medlemmer + PBS informeres om stigningen. 

212 medlemmer> konto= 75k dagens dato.

MT 
Gentagelse 

SG, NS 
Gentagelse 

NS 
Gentagelse 

NS

Næste BM 

1.0 Hemsedal u.48, 2918> 2019:
A 

B 

C 

HD undersøger, om Lene A ønsker at fortsætte som arrangør 
med MW som makker. Ellers overtager MW med Niels 
Kristensen. 

MW anbefaler ski leje hjemmefra, da der ikke er transport 
mellem hytter og ski leje center. Evt taxi kunne dækkes via 
prisstigning. 
Udfordringen beskrives nærmere i tur beskrivelse. 

Bemærkning at hytteleje betales forud. 
Se LA drejebog for øvrige detaljer/terminer. 
MW igangsætter og kontakter LA for relevante adresser mm. 
Bus bestillingstermin? 

HD 
Gentagelse 

MW 
Gentagelse 

MW Næste BM 
Kritisk 
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  2.0 Val D u.03, 2019> 2020:
A 

B

Langley har tilbudt en pris til Victor og Gr. Nord.  
Gr. Nord har en prisstigning af 700k ift Victor.  
Tidligere deltagere fortrækker Hotel Gr. Nord for Victor. 

BM har drøftet en rykning af uge og destination.  
Konklusion var, at Val D forsætter 2020 og evt skiftes til næste 
sæson, da der satses på ændring i u.11 tur.  
Se pkt. 4E og 7F.

HD 

Alle

3.0 Børneture u.07, 2020:
   A 

  B 

  C 

  D

2 retur svar fra ski bureauer ud af 7 henvendelse om forskellige 
destinationer. 
Der udsendes en FB forespørgsel om, hvor mange der kunne 
have interesse i turen. 

Turen betragtes som et forsøg og arrangøren er 
selvbestemmende ift den overordnede koncept.   

Sass Grund SCH var en mulighed men desværre kun ledig u.4, 
8 og 9. Se pkt. 7F. 

Tidligere spørgeskema har bekræftet en positiv indstilling til en 
tur baseret på egen transport. 

JI 

Alle 

JI 

HR

 4.0 Tignes u.12, 2019> 2020:
A 

B 

C 

D 

  E

31 deltager> 2 dk instruktor, 1 online instruktør, ESF bjerg 
guide.  
5 nye medlemmer. Fællesspisning, foto konkurrence + quiz.  

1 friplads til arrangør ved 30 deltager jvf bureau.  
½ friplads via dækningsbidrag.  
Der forslog en minimumsdækning af 1½ arrangører til de stor 
tur. 

Turen har givet et mindre overskud pga optimal holdstørrelse, 
ingen tom sengs tillæg og tilstrækkelig buffer.  
Overskuddet besluttes, at tildeles syd turs konto til fremtidige 
syd turer.  

HD forsætter 2020 tilbudsindhentning. Afventer tilbud fra 
Thinggaard, Sne +Snø, Vinterly og Banner.  

Sass Grund overvejes som destination med ny dato som u. 09.  
HD indhenter mere præcise priser/infoer. Se pkt. 7F. 
Turen og arrangører afgøres til næste BM.

HD, HJR 
Gentagelse 

HD, HJR 
Gentagelse 

Alle 

HD 

HD

Næste BM 

Næste BM 

5.0 Klub medier mm:
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   A 

B 

C 

D 

E 

F

JI arbejder på et oplæg til nyhedsbrev, som afslutter sæsonen 
og udsendes på alle klub medier. Oplægget ser interessant ud. 

Øvrige bestyrelses medlemmer opfordres til, at komme med 
input vedrørende klubbens aktiviteter, til nyhedsbrev.  

Bestyrelsen har testet en bruger styret App ’Ratoong’  
App er dømt uinteressant og der gøres ikke mere.  

JI forsøger at etablere interesse til en fælles platform for 
bestyrelsesarbejde og arkivering via Sharepoint og One Note.  

Der aftales, at FB forside kan ændres, ud fra en brutto liste af 
godkendte fotoer. Fotoene ses som evt månedsfoto, der 
afspejler klubbens aktiviteter. Se Google. Logo skal følge med. 

TM arbejder på foto galleri på hjemmeside/instagram.

JI 
Gentagelse 

Alle 

SG, JI 

Alle 
Gentagelse 

Alle 

TM

Næste BM 

6.0 Afterski:
A 

B 

C

JI forslog afterski koblet sammen med en fysisk aktivitet som 
bowling, shufflebord og petanque.  

Klubben, jvf kutyme, sponsorer delvist arrangementet.  
Fordelingsnøglen afgøres af NS+JI. 

JI går videre med opgaven. 

JI 

NS, JI 

JI Næste BM

7.0 Eventuelt:
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

Tryg Fond har ikke midler til lavine kursus men har til 1-2 timers 
krise- og katastrofehåndtering. En kvalificeret/motiveret 
ansøgninger er en forudsætning for at komme i betragtning. 
Terminen er inden 3. kvartal.  

SG vil udarbejde nødplan til klubture. 
  
TL foreslog en godtgørelse til dem, som erhverver et nyt 
medlem. Godtgørelsen kan deles mellem en sponsor og 
klubben. 
TL undersøger sponsor mulighed/form. 

SG foreslog en fordeling som 150kr fra klub og 50kr fra 
sponsor. Fordeling er et sponsor incitament. 

HD henvender sig til LA om forsættelse af mandags træning. 

TL har pr mail forslået ændringer i tur koncepter.  
’Selv om jeg synes det var en rigtig god skitur vi havde 
til Tignes i år, så synes jeg det kunne have været 
interessant at ”ryste posen” lidt. Det er meget de 
samme rejser, klubben arrangerer hvert år. Jeg ville 
gerne om vi kunne drøfte/brainstorme om skiturene 
kunne gøres på en helt anden måde. Kunne også være 
interessant at tale om, om andre lidt fjernere 
destinationer kunne være af interesse. F.eks. Canada, 
Japan, Rigsgrænsen, eller en ren ”heli-tur”.  

En ”alm” skitur som den i uge 12 og så en ”vild” tur for 
de der havde lyst til det. Måske flere ture med færre 
deltagere pr. tur, så vi spreder os over flere forskellige 
tilbud. Det ville formentlig også trække nogle nye 
medlemmer til. ’ 

Nye koncepter er et gamle tema, der dykker op hver andet år 
uden at der rigtig sker noget.  
Alle er velkommen at byde ind med og arbejde på nye tur 
koncepter. 

Der findes sikkert en mindre kerne med off-piste evne, som er 
villig til at eksperimentere. 
Fælles opfattelse er, at majoriteten af deltagerne på begge ture 
er glad for de givne koncepter.  
Har flytning fra uge 11 til 12 gjort, at vi var ca.10 færre? 
Uge 11 tur kan muligvis ændres. Se pkt. 4E 

Ved flere turer, er der en fare for at kannibalisere de øvrige 
ture? 
Indregnes arrangørers arbejde/frirejse på mindre ture eller er 
det en fritidsinteresse? 

Alle 

SG 
Gentagelse 

TL  
Gentagelse  

SG  
Gentagelse  

HD 

TL 

Alle

01.09.2019 

G SG fremsender doodle vedrørende næste best.møde. SG Næste BM 
Kritisk

  4


