
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 6. august 2018 
Deltagere: Sandra, Lene, Nanna, Christopher, Pernille og Marianne (Aleksandra, de første 45 min.) 

 

Med Aleksandra: 

Opstart på isen – Marianne sender infomail sendes ud inkl. reminder om at man skal være tilmeldt, 
begynder starter d. 20.08., kom i god tid så de kan få de rigtige skøjter tildelt 

Mail access via app – Aleksandra har problemer med at få trænermailen opdateret i appen – Rikke prøver 
at hjælpe til trænermøde 

Konkurrencer 2018/19 som klubben deltager i med træner. Ingen eftertilmelding (gælder også Funskate). 
Marianne sender deadlines ud inden konkurrencerne. 

- DSU-konkurrencer som løberne fra klubben K1, K2, Aspirant skal deltage i: 
o Jyllandscup 2-4.11, Frederikshavn 
o Dancup 11.-13.01 Vojens 
o Friløbskonkurrence 22.-24.3. Gentofte 

- Yderligere deltager klubben med træner i: 
o Flyvercup 8.-10.februar Tårnby 

Trænermøde 

- Hvilke grupper skal løberne løbe i? – Marianne laver en oversigt over hvem der hører 
hvor) 

- Warm-up, cool down routine  - Aleksandra har lavet denne og underviser i det til office 
- Der skal tages billeder til hjemmesiden 
- Trænerhåndbog 
- Børneattester - Christopher 
- Afkrydsning – Rikke skal vise alle hvordan der krydses fremmøde af 

 

Ballet – kun K1, K2, Spirer og aspiranter  

- Pernille får bekræftet aftalen senere på ugen  
- Hvor mange løbere max på holdet? Skal der så tilbydes andre hold også? 
- træningsplan skal opdateres 

Morgentræning 

- 6:45 – 7:30 fredag forespurgt – Sandra følger op med Kommunen. Koster 100-200 kr. for 
tilmelding pr. sæson? 

Lektioner 

- Rikke opretter alle lektioner i systemet, Aleksandra sender tider og løber, der skal 
bookes for 

- Programmer – Aleksandra planlægger 
o 250 DKK per program og musik,  



- Sandra sender oversigt over ekstra timer vi har fået til lektioner  

Status tilmeldinger  

– 53 indtil videre 

Løbersamtaler  

- Status gennemgået 

Udstyr 

- Elastikker – Marianne undersøger mængde 
- Måtte koster 20.000 DKK 
- Evt. låne skolernes lokaler I stedet (Hasle-, Jakobs- og Skovvangskolen) eller 

håndboldhallen 
o mandag: 17:45  - 18:30 (hjælpetræner?) 
o søndag: 11:30 – 12:30 (Aleksandra) og 09:45 – 10:30, 9:00 – 9:45 (Caroline) 

 

Danskundervisning 

- Aleksandra har booket det aftalte antal timer 

 

Bestyrelse alene: 

Mails 

- Reklamer – Sandra svarer 
- Invitation træningssamling 21.-23. september Cubs og Springs – Marianne sender ud – 

Pernille er holdleder 

Mailsystem 

- Ikke grundlag for ny mailsystem med kasserer og sekretær pt. 
- Autosvar på kontaktmail – Christopher opretter 

 

Infomøder   - Marianne inviterer+ FB 

- begynder 27.8 17:15 -18:00,  
- FF1, FF2 26.8. 08:30 – 09:15 

Skøjteudlejning 

- Tilmelding åben – mail sendes ud fra Marianne 
- Bagvagter deles ud ved næste møde 

Skøjteslibning – Allan vil gerne oplære 

- Thomas Pallesen, Henrik vil gerne hjælpe 

Næste nyhedsbrev – infomøder, konkurrencer,  god opførsel 



- Sandra laver nyhedsbrevet 

 

Klubtøj: 

- 20 af hver må bestilles til lager 
 

Ferieplan efterår – Sandra tilretter onsdag morgen 

 

Feriecamp/ intern klubcamp arbejdes der videre på 

 

Trænerundervisning/uddannelse/samarbejde evt med anden klub? Næste møde 

Facebookgruppe skøjteklub – lidt reklame for den nye sæson – Marianne laver opslag 

Trænerrum/ klubrum  

-  ok, mangler der noget – opfølgning stikkontakt Sandra 
- Oprydning Marianne og Lene rydder op d. 7/8 
- Christopher bestiller plastkrus 

Oprydning FB grupper for inaktive medlemmer – Christopher rydder op pr. 1.9. 

Morgenmad og kaffe – der laves ingen fælles morgenmad i denne sæson – der kan fortsat købes 
kaffeabonnement. 

 

Næste møde: onsdag d. 15. august kl. 18.00 

 

Sandra/Marianne 


