
Bestyrelsesmøde 2014-04-07 
Referat best. møde TF 7/4-2014. 

Til stede: 
Casper, Thomas, Jesper, Andreas, Christoffer 
Afbud: Erik. 
På telefon: Jakob. 

1. Ref fra Hemsedalgruppens evalueringsweekend 5-6 april. 
Casper refererer fra weekenden. Se særskilt referat. 

2. Logo varer til jubilæumssæson’en. 
Casper har talt med Aclima og Icebreaker. 
Icebraker kan ikke reservere noget før til efteråret. 
Aclima kræver at vi skal tage stilling til hvad vi vil. 
Jesper tager fat i Buff/Ragtex omkring 200 stk med jubilæums tryk. 

3. Børneafdelingen. 
Uge 12 tur afholdt. 10-12 børn og ? antal voksne. 
Turen gik godt. 
Poul Petersens stillede instruktører til rådighed, og samarbejde har fungeret godt. Turen leverer tekst, 
billeder og video til hjemmesiden. 

Tanke til fremtiden. Inviteter turleder til best møde efter turen for at evaluere med bestyrelsen. Både for 
at best har føling med turen, for at best kan anderkende tureledelsen. 

Vi vil oprette et særskilt medlemskab til børneklubben. Det laves som et tillægsmedlemsskab til en 
symbolsk pris, f.eks. 50 kr /år. Vi har et behov for at have overblik over hvem og hvor mange der 
benytter børneafdelingens tilbud. 
Medlemsskabet til børneafdelingen er vedtaget på best. møde d.d. 

4.  Uge 11 turen. 
Gik generelt godt. Vejret var ikke helt perfekt til offpiste og touring. 
21 deltagere. En del var nye medlemmer, som Martin solgte turen til på andre fora. 
Turen var lidt ramt af forkølelse. En del blev syge undervejs. 
Det nye turkoncept har potentiale til at turen kan blive stor igen. Det er også en fordel at vi er ved at 
kende området. 
Der kunne være ønske om at lave guidede ture for begyndere, udfordringen er som altid økonomien i at 
hyre UIAGM guider. 
En deltager kom til skade med sit knæ. Idrættens Forsikringer (gennem skiforbundet) blev involveret, 
og gav anledning til lidt afklaring af forsikringsforhold og procedure ved tilskadekomst. 
Marin Antvorskov havde arrangeret en god tur, men har ikke umiddelbart mod på at arrangere turen 
alene igen fornemmede vi. 

5. Hjemmesiden. 
Er blevet opdateret med nye billeder. 
Andreas har lige haft møde med Frank. 
Shoppen kommer til at fungere således at man både kan handle ture og medlemsskaber og andre varer 
på samme tid, skulle man ønske dette. Sidste år kunne man ikke handle andet en tur, mens tursalget var 
åbent. 
Er der problemer med hjemmesiden, skriv kun mail til Andreas. Hvis vi skriver til Frank koster det 



penge når han svarer. Andreas svarer gratis. 
Vi har et ønske om at kunne tage imod betaling med udenlandske betalingskort. Kasseren skal 
godkende dette hos NETS. Jakob skriver til NETS. NETS har lang behandlingstid så denne del haster 
lidt. 
Indløsningsaftale hos Epay skal også opdateres så vi modtage udenlandske kort. Epay reagerer hurtigt, 
så dette haster ikke helt så meget. 

6. Økonomi. 
Hemsedalkontoen: 206.000 
Foreningskontoen (hovedkontoen): 36.000 
Ingen udestående regninger. 

7. Mødediciplin. 
Det er vigtigt at vi møder til aftalte møder. Kan man ikke møde må man i det mindste melde afbud i 
godt tid. 

8. Klubtøj: 
Thomas har forsøgt at få fat Tine fra Aalborg Skibklub, for at få noget sparrring til hvordan man 
kommer i gang med at søge logo sponsorater til klubtøj. 
Jesper får pris på sæt fra HH og Bergans. Estimat 50-60 sæt. 
CS laver størrelsesfordeling. 

9. Næste møde. 
Doodle udsendes omkring møde i uge 26. 
Møde afholdes hos Jakob. 

 


