
Bestyrelsesmøde 2013-04-08 
Bestyrelsesmøde Telemarkforum 
8/4-13 hos Marc. 
Referent: CL 
Deltagere: 
Marc, Thomas, Erik, Mikael, Jakob og Christoffer. 
 
1) Ledelse af foreningen: 
Referater fra bestyrelsesmøder bør ligge på hjemmsiden, et sted hvor de er synlige, og lette at finde, 
for klubbens medlemmer. 
Mødefrekvensen bør ligge på en 5-6 møder i løbet af sæsonen. Flere møder kan indlægges efter behov. 
Skype møder kan med fordel anvendes til kortere møder. 

2) Evaluering af TelemarkFestival 2012 
Evaluering (i arrangør gruppen) afholdes i år (20 april) for sent ift. at arr foregår i december. 
Deltagerevaluering skal afholdes umiddelbart efter festivalen (inden udgangen af december). Skabelon 
til deltagerevaluering er lavet i google survey. 

Evaluering i arrangørgruppen skal tilstræbes afholdt inden udgangen af januar. 

CL sender deltagerevalueringen fra 2011 til bestyrelsen til inspiration. 
Ansvaret for deltagerevalueringen bør ligge hos bestyrelsen, men laves i samarbejde med 
arrangørgruppen. 

Evaluering i arrangørgruppen. Afholdes lørdag den 20. april. 
Min. to personer fra bestyrelsen bør deltage. 
Erik, Jakob, Mikael, Marc og Thomas deltager. 

3) Web. 
Organisatorisk snak om hjemmesiden. 
Webmasterfunktionen: Mikael er blevet mere tryg i jobbet. 
Problemet med robot oprettede profiler lader til at være løst, med ny checkfunktion hvor der skal 
besvares et spørgsmål der kræver menneskelig intelligens. 

Vi betaler os fra en del af det tekniske arbejde. 
Dette er ok. Vi skal hellere bruge vores egne ressourcer på indhold, fremfor teknik. 

Kontingentbetaling og medlemsregistrering: 
DSKIF har et system hvor medlemmet kan registrere sig direkte i DSKIF database og betale gennem 
forbundet. (pengene går stadig direkte til telemarkforum.) 
Ved at bruge dette system sikrer vi at medlemsdata bliver registreret i det korrekte format. 
Første gang et medlem betaler kontingent på denne måde skal vi selv facilitere betalingen (via vores 
egen epay). De efterfølgende gange, kan medlemmet betale via betalingsservice. 
Hvis/når vi vælger at anvende dette system, skal der bruges noget energi på at vejlede medlemmer i 
hvordan dette gøres. 

Klargøring af site til salg af telemarkfestival 2013. 
– Teknisk opsætning af produkter i shoppen skal være klar 1. Maj 2013. 
Dette for at give Frank mulighed for at lave tekniske rettelser og teste disse. 
– Indholdsmæssig opsætning af produkter i shoppen (priser, undervisningstyper etc.) skal være klar 1. 



Sep 2013. 
– Serverflytning (til server der kan håndtere den øgede trafik) skal være gennemført 1 august. 

Udsendelse af kvitteringsmail til tilmeldte brugere. 
I det gamle setup skulle brugeren huske at klikke på ”gå tilbage til shoppen” for at initiere udsendelsen 
af kvitteringsmail. 
Dette er indlysende uhensigtsmæssigt, da brugere kommer i tvivl og genkøber for at sikre tilmelding. 
Der skal findes en anden løsning på dette, så vi sikrer at alle tilmeldte får kvitteringsmail. 

Facebook integration. 
–       Overtag ejerskab af facebookgruppen ”telemarkforum.dk” 
–       Plug-in så man kan ”like” og ”share” indlæg på www.telemarkforum.dk 
–       Widget på www.telemarkforum.dk hvor man se hvad der foregår på telemarkforum’s facebook. 
CL / MBK tager den med Frank. 
4) Uge 5 tur 2013 
Relativt få tilmeldte. MBK har haft en meget konstruktiv dialog med Nina (arrangør) 
Bestyrelsen bør formulere nogle strategiske mål for uge5 turen. 
Konceptet skal retænkes. Det er blevet for rejsebureauagtigt. Vi skal tilbage til telemarkforum ånden. 
TJA/EC/CL er blevet inspireret af rando-træffet i påsken i år (DSKIF/DKLAF træffet) hvor vi bor på en 
lejrskole, selv laver mad og spiser sammen. 
Prisen indeholdt ophold og undervisning. Mad indkøbes samlet og regningen fordeles. Deltagerne 
transporterede sig selv til destinationen, men turlederen koordinerede bilkørsel. Deltagerne afgjorde 
selv om/hvor/hvor længe de ville have liftkort. 
Martin Antvorskov har ytret interesse for at være arrangør i 2014 (med støtte fra best). 
Martin har foreslået Gressoney (i nærheden af Alagna, IT). 

Beslutning: Vi afprøver ovenstående format på uge5 2014. 
Der er mandat til at flytte tidspunktet til f.eks. uge 7/8. 
Erik er tovholder fra bestyrelsen side. 

5) Sikkerhedsniveau på højalpine klubarrangemeter. 
Det skal være tydeligt hvad det er man som medlem tilmelder sig. 
Kræver det særligt forkundskaber og viden at deltage på en tur, eller kan alle deltage? 
Det skal være tydeligt at turlederen ikke har et sikkerhedsmæssigt ansvar. (deltagerne skal kunne tage 
vare på egen sikkerhed). 
Der kan med fordel arrangeres et guidet (UIAGM bjergguide) tilbud til deltagere der ikke kan tage vare 
på egen sikkerhed / har den fornødne erfaring. 
Spørg DSKIF om forbundets erfaring og holdninger til dette emne. 
Jakob kontakter Kenneth Bøgild. 
6) Telemarfestival 2013. 
Festivaldato 2013: 
Første prioritet er 4-8 december. 
Vi har dog allerede reserveret 11-15 december. TJA prøver at ændre reservationen. 
Vi melder ud til medlemmerne når TJA har haft fat i Skistar. 
Foreningens strategi ifht leverandører og samarbejdspartnere. 
Bestyrelsen (Marc) i samarbejde med Casper Kieland formulerer krav og ønsker til eventuelle 
partnere. 
22designs har kontaktet CL ifm udstyrssamarbejde festival 2013. 
Kontakten gives videre til Casper. 
Et samarbejde kan give foreningen værdi på flere måder: 
–       Give værdi til vores medlemmer / deltagere. F.eks. i form af demoski, workshops fra 
leverandører, workshops med proriders, uddelingsgaver på festivallen (huer, buff etc). 
–       Give foreningen værdi. F.eks. som anderkendelses værktøj til arrangørgruppen. 
–       Brande foreningen. F.eks. Jakke/vest med logo. Synliggøre best / arrangør. 
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7) Foreningsaktiviteter hen over året. 
Idéudkast: 
–       Klubaften besøg hos Petter og Sigurds skiværksted. Efterfulgt af cafe besøg. MBK tager kontakt. 
–       Førstehjælpskursus. 
–       Gletsjerredning. Træning på klatrevæg/græsplæne. 
–       MTB ture/træning. 
–       Transceiver træning på strand. 
 


