
Referat ASK 
Dato, tid og sted: Onsdag d. 4. juli 2018 kl. 16.00 i glasburet 
Deltagere: Sandra, Lene og Christopher, Rikke, (Marianne) Afbud fra Nanna og Pernille 
Mål for mødet: 
Mødeleder: Sandra; Referent: Sandra 
 

Punkt Referat Besluttet/Ansvarlig 
Punkt 1 – v. alle Nyt fra Indbakken: 

- Forspørgsel 
træningssamling for Debs, 
novice, junior og senior 
for M/K løbere 

- Tilbud på 
klubstøvler/EDEA 
Overture fra skov skating 

 
 
 
 
- Træningsamling Funskate 

Vest – mangler klub 

-  
- Ikke ressourcer/off-ice 

lokale/is lige nu – afvises 
(Sandra/Marianne sender 
afslagsmail) 

- Klubben har ikke overblik 
over antal løbere og 
hvilke størrelser der 
mangler lige nu – 
gennemgang og bestilling 
skal planlægges 
(Marianne/ Lene 
gennemgår skøjterne) 

- Vi har ikke faciliteter til 
dette – afvises (Marianne) 

Punkt 2 Klubskøjter 
 

- Forslag om betaling af 
skøjteleje er afvist på 
nuværende tidspunkt 

- Mærkater til skøjter laves 
(Rikke) 

- Navneskilte afskaffes i 
næste sæson, da 
afkrydsning forgår på isen 

Punkt 3 Skøjteslibning 
- Vedr. oplæring - spørg 

Max fa Herning vedr. 
oplæring af Thomas og 
Henrik 

- Størstedelen af klubbens 
skøjter skal slibes hurtigst 
muligt 

 
- Rikke undersøger 

mulighederne 
 
 
- Tjekkes samtidig med 

vurdering omkring 
udskiftning (Lene/ 
Marianne) 

Punkt 4 Programplanlægning 
- Lektioner skal oprettes i 

klubsystem (Rikke) 
- Ekstra tider booket ved 

Dinah – bekræftet? 

- Indsamler info vedr. 
programmer både 
Marianne og Rikke 

- Sandra 
 



- Mail vedr. musikønsker - Rikke 
Punkt 5 Cheftræner 

- Danskkursus – ikke fundet 
nogle kurser intern – book 
kursus på LærDansk 

- Oplæring i systemer (mail, 
klubmodul, drev, 
overflytning, afkrydsning, 
oprettelse lektioner, …) og 
forberedelse 
løbersamtaler 

 
 
 

- Info sendes (Sandra) 
 
 
- Sandra/Marianne 

koordinerer møde med 
Cheftræner 

Punkt 6 Andre Trænere 
- Juniorhjælpetrænere har 

meldt retur 
 
- Trænermøde for alle 

trænere for koordinering 
af træningsplan og 
afdækning 

 
 
 

- Hjælpetrænere 
koordinerer prøvetimer 
og har ansvar for dem 

 
- Løberkontrakter til alle 

træner (Junior, Hjælpe + 
træner) skal udarbejdes 

 
- Hjælpetrænergodtgørelse, 

timerne håndteres via 
kalenderen 

 
- Rydde op i trænergruppen 

på FB 

- Invitation til 
Juniortræning møde 
(Rikke) 
 

- Invitation sendes ud til 
uge 32 (Rikke) med 
invitation og godkendelse 
af børneattester til dem 
over 15 år (Christoper 
bestiller) 

 
- Rikke instruerer omkring 

opgaver + har lavet 
udkast til trænerhåndbog 

 
- Christopher laver 

løberkontrakter 
skabeloner 

 
- Rikke instruerer trænerne 

i registrering 
 

 
- Rikke 

Punkt 7 Børneattester bestyrelsen + 
suppleant 

- Christopher bestiller 

Punkt 8 Shoppen  
- Skal opdateres 

 
- Pernille 

Punkt 9 Offentlig skøjteudlejning 
- Håndtering/ System skal 

besluttes – vagterne 
oprettes 

 
- Pernille 

Punkt 10 Ferietræningsplan  



- Efterårsferie udkast lavet 
– sendes til godkendelse  
inden den lægges på 
nettet 

- Camp overvejes i påsken 
hvis hallen ikke er lukket 
på det tidspunkt 

- alle 

Punkt 11 Funskate plakater 
- Udkast lavet 

 
- Sandra printer 

Punkt 12 Funskate samling – info 
- Rikke og Lene har været af 

sted 24.6. 
- 32 deltager – alle klubber 

repræsenteret 
- Ved Funskate 3 kan man 

automatisk tage halv basic 
1 ved friløbsdelen og 
aktiveres til efterfølgende 
sæson (ønsker man det 
ikke, skal program 
planlægges uden 
spring/piruetter der 
kræves for at bestå) 

- Ny Funskate regelbog 
bliver offentliggjort start 
sæson 2018/19 

- Altid 1 forældreløst 
omklædningsrum til 
konkurrencer 

- Anbefaling af hvem der er 
klar til at rykke videre 
sendes fortsat til 
klubben/træner 

- Webinar afholdes den 
26.9 hvor bestyrelsen vil 
være repræsenteret 

- Funskate ønsker 
kontaktoplysninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Henvisning til kontaktmail 

gives (Lene) 
Punkt 13 Løberhåndbog 

- Gennemgået og godkendt 
 
- Opsættes af Rikke til 

udskrift 
 

Næste møde: 06. August 2018 – kl 18:00 i Skøjtehallen (husk flytninger ved mærkeprøver til næste møde) 


