
Bestyrelsesmøde - 04-08-21
Emne Diskussion Action

Mail boksen En løber vil gerne høre om nedsættelse for
en måned. Man binder sig for en sæson.
Svaret er nej.

Christopher

Gæsteløbere 100 dkk pr. Lektion - gæsteløber.

Rikke opretter pr. Hver søndag et gæsteløber
event – hele dagen - mere info følger.

Rikke

Skema med nye hold mod gamle
hold

Vi sender en mail og lægger op I løberne
med gamle hold vs. Nye hold.

Rikke

Off ice for voksenhold samt en
ekstra træning

Passion 2 - Off-ice med Energy
Passion 1 – off-ice med Action for 500 dkk

Rikke

En ekstra træner til hjælp med
funskate programmer

Evt. Kan Aneta hjælpe mandag, onsdag,
fredag og måske weekend timer.

Vi kigger på dette igen når det bliver
relevant.

Køb af låneskøjter Vores nye skøjter er en udvidelse af
mængden af skøjter - de er ikke erstatninger.
Tanja svare.

Tanja

Modtaget klage over camp Christopher svarer. Christopher

Off ice mandag - kollission med
begynderhold

Vi har flyttet til tirsdag som Gina foreslog.
Ny plan lægges op og mail sendes til
pågældende.

Rikke

Tanja/Rikke og Christopher på
voksenhold fredag

Tanja og Rikke tager hver anden.
Tanja ulige uger
Rikke Lige uger

Funskate samling Vi kan ikke få istid d. 2-3 oktober.
Vi foreslår weekend før.

Tanja

Lektionstider Aneta (Christopher
og Lene)

Hvis vi kan få lektionstider fredag aften og
lørdag, kan vi evt. sælge dem til løbere.

Hun kan evt. Hjælpe med FunSkate løbere.



Intro tilbud på reklamer på
hjemmeside og bandereklamer

Vi får lavet en liste over sponser muligheder.
Og laver en liste med vores udgifter.

Vi giver en intern og ekstern pris.

Rikke og
Tanja

Støttemuligheder DGI Lene undersøger måske Lene

Trænerlån Christopher snakker med trænerne om
tilbage betaling.

Christopher

Støtteforening V kigger på dette I forbindelse med sponser
aftaler.

Rikke og
Tanja

Firma arrangement Lene hører om arrangement-pris og så
beregner hun og Christopher en firmapris.

Lene
Christopher

Terminsplan Lene gennemgår med trænerne. Lene

Trænermail Rikke rydder op og giver kode til Trænere.
Lægger mailen på hjemmesiden.
Traener@aarhusskojteklub.dk

Rikke

Leje af skabe Vi opretter skabe som events.
Christopher sender liste.
Et skab koster 200 pr. sæson.

Rikke

Offentlig åbning Kamilla og Rikke tager offentlig åbning. Rikke


