
Bestyrelsesmøde 14. marts 2018 
 
Til stede: Sandra, Kira, Lene, Deanie, Christopher – Nanna, Rikke ikke fra starten 
Aleksandra til intro 
 

Emne Beslutning Deadline Ansvarlig 
Velkommen til Deanie -Budt velkommen 

-Information om 
Kommunikationsformer 
i bestyrelsen - 
kontaktmail 
-Invitation til Google 
Drev 
-opdatering på 
hjemmesiden 
-Deanie adgang til 
klubmodul 

 
 
 
 
15.03.2018 

 
 
 
 
-Rikke skal invitere alle 
nuværende medlemmer 
til Google Drev og 
sørge for adgang 
-Christopher opdaterer 
hjemmeside 
-Deanie opretter selv 
profil til klubmodul 

Opfølgning på punkter 
i referatet fra søndag 
d. 11. marts 

-Punkter med deadline 
er der fulgt op på og 
referat godkendt og lagt 
op på hjemmesiden 

  

Planlægning af Off-Ice -Sidste detailer skal på 
plads 
-Plan for selvtræning 
lavet 
- Event oprettes – til 
350 DKK for hele 
perioden 

16.03.2018 
 
 
 
18.03.2018 

- Nanna laver sidste 
rettelser 
- Rikke opretter event 
for tilmeldning 
- mail sendes til 
medlemmer med info 
om off-ice 

Planlægning af 
påsketræning 

-Afsluttet og godkendt 
på mødet 

14.03.2018 Nanna sender til 
Christopher og han 
lægger ud på 
hjemmesiden 

Træningsplan uge 12 -Ekstra dansetræning 
-ekstra basic 1 træning 

15.03.2018 Christopher uploader til 
hjemmesiden 

Planlægning af 
Aalborgtræning (uge 
15 -21) 

-endelig bekræftelse fra 
Aalborg afventes 
-udkast til træningsplan 
lavet 
- invitation til Aalborg 
bindende 
forhåndstilmeldning til 
14-20 

18.03.2018  
Sandra følger op på 
endelig bekræftelse 
 
Rikke sender færdig 
træningsplan så den 
kan opdateres på 
hjemmesiden 

Planlægning af 
mærkeprøver 

-Infomøde afholdt 13/3 
– separat referat er 
lavet 
Mærkeprøve afholdes 
den 29/3 kl 17:15 – 
18:30 
-ekstra tid til dem der 
ikke kan i påsken 
aftales med dommeren 
til mærkeprøve den 
29/3 og planlægges 
efter ledig istid 
-listen over løbere der 
er vurderet klar 
- ekstra training til dem 
der skal til mærkeprøve 
– inviteres via event 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Kira sender mail til de 
forældre med info 
omkring tilmeldning óg 
en mail til dem der ikke 
er klar 
 
-Rikke laver event med 
invitationer 
 



Endelig planlægning 
af afslutning 

-FF1, FF2, aspiranter 
-Spirer 
-K holdene 
-Skøjteskolen 
-Pokaler uddeles 
- to kurve 

15.03.2018 
 
 
 
 
 
21.03.2018 

Rikke sender mail vedr 
tidsplan og hvilket tøj 
løberne skal have på. 
 
 
 
Sandra sørger for to 
kurve 

Pokaler til afslutning Pokaler skal retur og 
graveres på ny 
udkast til nominerede 
lavet – godkendes på 
trænermøde 

18.03.2018 Kira 

Velkommen til 
Aleksandra på mødet 

-introduktion til 
bestyrelsen 
Træningsplan er 
gennemgået  

14.03.2018  

Generalforsamling 
25.4. 

-Bestyrelsen kigger på 
vedtægtsændringer, 
forslag sendes i 
forbindelse med 
invitation 
- Invitationen laves 
- glasbur bookes 

  
 
 
 
Sandra laver udkast til 
indkaldelse 
Rikke booker glasbur 

Fremtidige møder Undersøg om de skal 
bookes via booking 
system 

 Kira 

Trænermøde Indkaldt til 18.03.2018 
kl 12:15 – søndag 
-påskeplan hvis 
nødvendig 
-forlænget istid 
-OFF-ICE 
-Aalborg træning 
-Pokaler  
 

18.03.2018 Trænerne 

Trænerafslutning Trænerafslutning 
forslåes til at flyttes fra 
21.4. pga Aalborg 
træning 

15.03.2018 Nanna spørger i 
trænerklubben om ny 
dato 8.4 eller 29.4 

Stillingsopslag ny 
cheftræner 

-Sendes til DSU 
-Lægges på 
hjemmesiden/facebook 
-hvis forældre har 
kontakter – opfordres  
- sendes til andre 
skøjteforeninger 

14.03.2018 Lene til DSU 
Christopher på 
hjemmesiden og 
facebook 
Sandra sender til øvrige 
skøjteforeninger 

Aflysning istider April 
 

Der skal tjekkes om 
istider aflyses i 
sæsonforlængelse 

løbende Rikke 

Næste møde 21.03. – 19:15 – 21:00   
 
 


