
Referat fra arbejdsmøde i bestyrelsen d. 19. juni. 

Deltagere: Christopher, Sandra, Lene, Rikke, Nanna og Marianne 

 

1. Træningsplan inkl. OFF ICE  
Træningsplanen er gennemgået og godkendt. Udsendes d.d. Ferieplanen mangler lidt planlægning. 
 

2. Holdstruktur + info mail til løberne + invitation løbersamtaler 
Holdstrukturen gennemgået og tilrettet. Der sendes infoskrivelse til løberne d.d. Der sendes 
invitation til løbersamtaler hurtigst muligt. 

 
3. Oprettelse i Klubmodul  

Rikke og Christopher har oprettet hold osv. i Klubmodul og der er nu åben for tilmeldinger til næste 
sæson. 
 

4. Kassereren  
Diverse løse ender afklaret. 

 
5. Programplanlægning 

Løberne er i gang med at sende informationer ind. Marianne samler oplysningerne og 
videreformidler til Aleksandra. 

 
6. Løberhåndbog – Vision + opdatering relevante sektioner (f.e. skøjteudlejning) 

Der er læst korrektur på løberhåndbogen, vi arbejder videre med visionen på næste møde. 
Ligeledes mangler der afsnit om skøjteudlejningen. 

 
7. Update af hjemmesiden OK 

o Løberhåndbog og relevante informationer derfra 
o Træningsplan - OK 
o Bestyrelsen (Christopher mangler) + Trænere 
o Nyhedsbreve på hjemmesiden også? - OK 
o Shoppen opdateret? Pernille var ikke til mødet, så det ved vi ikke. 

 
 

8. Trænere: 
o Aleksandra 

§ Danskundervisning  
§ Bestilling Skøjter - OK 
§ Mail info /medlem klubmodul - OK 
§ Oplæring i systemer (mail, klubmodul, drev, overflytning, afkrydsning,…) 

Vi arbejder videre med at finde en underviser til dansk. De øvrige punkter er der styr på. 
 
o HT 

§ Kontrakter HT 
§ Børneattester (inkl. CT) 

Vi mangler at få de sidste hjælpetrænere på plads, men der indhentes børneattester på dem, vi 
har. 

 



o Personalehåndbog? 
Den udarbejdes hen over sommeren. 
 

9. Offentlig skøjteudlejning 
Der arbejdes på at få de sidste detaljer på plads. 
 

10. Foreningsportal og booking af is  
Dette er på plads 

 
11. Intromøder + præsentation/ fordeling af forældreopgaver  

Sandra har lavet udkast 
 

12. Plakater (Funskate) 
Rikke prøver at lave et forslag 

 
13. Skabe udlejning – OK 

Der er sendt mail ud til løberne 
 

Næste møde 4. juli kl. 16.00 


