
Bestyrelsesmøde 2013-09-12 
Referat best. møde TF 12/09-13. 

Til stede: 
Jakob, Thomas, Mikael og Christoffer. 
Referent: Christoffer 

1: Telemarkfestival 2013. 
Gennemgang af budget for Telemarkfestival 2013. 
Thomas gennem gik budgettet. Se bilag. 

Diskussion af hvor stort en sikkerhedsmargin vi skal budgettere med. Vi skal sikre at vi kan tåle et 
underskud på 10-15%. 

For at sikre dette hæver vi basisturen med 25 kr til 1425,- 

Sponsorer og partener: 
Snow Fun deltager. 
Rottefella låner demopakke (ski og støvler). Jørgen administrerer. 
Wood Couture (Mikael tager den med Petter). 

Markedsføring: 
Der er designet et banner der kommer op at hænge på en hytte. 
Det samme gør vores beach flag. 
Målet er at det skal være synligt hvor basen er. 
Det vil også være her at den nye infotavle kommer til at være. 

Afterski: 
Alkohol til afterski skal købes i Norge eller indføres på lovlig vis. 
Vi kan ikke risikere at nogen kriminaliserer sig for at skaffe alkohol til klubbens afterski. 

Længde af salgsperiode: 
3 dage til medlemmer der har betalt kontingent inden 27/9. (fra den 29/9 til den 2/10). 
7 dage til medlemmer der ikke er indmeldt inden 27/9. (fra 2/10). 

2: Hjemmeside. 
Der har været lidt rod med kontakten til Frank. 
Kontakten skal koordineres af Mikael. 
Hvis Hemsedalgruppen har behov for ydelser fra Frank, skal Mikael (bestyrelsen) ind over. 

3: Foreningens navn. 
Staver vi det Telemarkforum eller Telemark Forum. 
Vi er blevet enige om at ensrettet det til Telemarkforum. Det er lettere på nettet. 

4: Woodcouture – aften arrangement. 
Vi havde planlangt et arrangement hos Wood Couture onsdag den 2 oktober. Vi er herefter blevet 
opmærksomme på at Petter (WC) afholder et lignende arrangement dagen efter for Jakob Hertz 
(telemarkski.dk / FarOut). 
Hvordan skal vi forholde os til dette? 



Vi fastholder vores arrangement. Særligt når vi ligger før Jakob Hertz’s arrangement. 
Petters plan (gennemgået af Mikael) lyder rigtig hyggelig. 

5: Facebook 
Hvordan skal facebook bruges. 
Indholdet laves på vores hjemmeside og facebook bruges til at skabe trafik hertil. 
Mikael og Christoffer kigger på om vi skal sløjfe forum, galleri og kalender på hjemmesiden, og flytte 
disse aktiviteter til facebook. 
Til gengæld skal der nok laves et afsnit til bestyrelsesreferater m.m. på hjemmesiden. 
Christoffer har oprettet en twitter konto til foreningen. Konto detaljer ligger i login filen i webmaster 
dropboxen. 

6: Uge 11 turen (den tidligere uge 5 tur). 
Martin er turleder. 
Få en fem liniers beskrivelse til facebookevent fra Martin, så vi kan få den lagt op. Incl indikation af pris 
og turkoncept. 
Øvrige detaljer afventer til Erik er tilbage, da Erik er bestyrelsens koordinator på uge 11 turen. 

7: Generalforsamling 2013. 
Hvem er på valg: Marc, Thomas, Jakob, Mikael. 
Mikael genopstiller ikke. Thomas og Jakob genopstiller. Marc ? Thomas vil gerne af med 
formandsposten. 
Dato: Torsdag 14/11 
Sted: Den Røde Hund (som hedder noget andet nu). 
Booker sted: Jakob 

Thomas opfordrer medlemmer af Hemsedalgruppen til at stille op til bestyrelsen. 

 


