
Bestyrelsesmøde 2014-02-10 
Telemarkforum Bestyrelsesmøde 10.02.2014. 
1.      Uge 11 turen 
a.       Pt. 16 tilmeldte. Bestyrelsen accepterer at der er fortsat afsat op til 6.000kr til dække 
ekstraordinære omkostninger eller underskud. 

b.      Arrangørerne prøver fortsat at få afsat de sidste pladser. 

c.       Der skal nok udvikles et andet koncept for andre ture udover Hemsedal-turen. Dette skal 
bestyrelsen tage på et efterfølgende møde. 

2.      Børne- og ungesatsningen 
a.       Tur i uge 12. Casper haft møde med Jakob og Alexander. 

i.      Oprette en grejliste/låneportal ift. det udstyr som TF ejer. Det kunne evt. stå på Paul Petersens 
institut – Jakob Bak er kontaktperson. Han tilbyder at vedligeholde udstyr for dækning af udgifter. 

ii.      At det koster at leje udstyret. Hvad er prisen for dette? Findes der evt. modul til hjemmeside der 
kan administrere udlejning? 

iii.      At der måske skal udvides med flere støvler i udstyrsbanken. Evt. porte, boremaskiner. 

iv.      Etablering af ny type medlemskab for børn/unge. 

v.      Skal undersøge mulighed for støtte gennem folkeoplysningsloven til både ture og instruktører. 

vi.      Casper redegør for sæsonprogram for børne- og ungesatsningen. 

vii.      Også aktiviteter udenfor skisæsonen. Jakob Fjalland vil arbejde på budgetter for aktiviteter. 

viii.      Casper kontakter grafiker for at skabe særligt logo for børn- og unge. 

b.      Pris for lager af børneudstyr og service fra Paul Petersens Institut skal undersøges? 

3.      Sponsor 
a.       Casper vurderer, at Norrøna og Osprey ikke er interessante som samarbejdspartnere da de er 
passive i samarbejdet. 

b.      ABS og Snowpulse er for dyre. Evt. skal de kontaktes for at komme og lave demo af udstyr? Det er 
svært at få Rottefella til at samarbejde. 

c.       Der var forsøg på at kontakte RedBull og der vil stadig gøres forsøg. 

d.      Klubtøj? Thomas foreslår at tage kontakt til andre skiklubber fx Hareskoven og Ålborg Skiklub. 



i.      Det foreslås, at der bestilles et begrænset antal sæt tøj som så sættes til salg. Når de er solgt, er de 
solgt. 

ii.      Casper vil undersøge Icebreaker for huer igen. Evt. kontakte Aclima. 

iii.      Casper vil sende notat rundt på brainstorm omkring sponsorer – og hvad TF skal have og kan 
tilbyde. 

iv.      Sponsorgrupppen aftaler et møde særskilt. 

4.      Evaluering Festival 
a.       Gruppen har møde 4.april omkring evaluering. 

b.      Bestyrelsen afsætter 10.000kr til Hemsedalsgruppen til at gennemføre evaluering af 
Hemsedalfestivalen. 

5.      DSKIF udmelding omkring instruktion i udlandet. 
a.       Der skal i princippet ansøges på forhånd når klubber med instruktører tager på tur. På mødet med 
DSKIF blev det anbefalet, at skiklubber kontakter skisportsstedet når de er der og forhører omkring lov 
til at undervise. Skiklubberne anbefales at melde tilbage til DSKIF og dermed være med til at opbygge 
en positiv/negativ liste som kan deles med andre skiklubber i DK. 

b.      TF vil forsøge at tage kontakt til skiskole i Sölden for at høre om deres holdning til at vi som klub 
underviser i Sölden. 

6.      Evt. Hjemmeside 
a.       Opdatering af siden generelt. 

b.      Næste møde: Mandag den 7. april kl.18.30 hos Jesper. 

  

Andreas nævner kort, at samarbejde med andre klubber skal styrkes. 

 


