
Bestyrelsesmøde 29/10-2017 
Til stede: Christopher, Kira, Sandra, Lene, Rikke, Astrid & Bue i starten af mødet 

Emne  Beslutning Deadline Ansvarlig 

Referat fra sidst Alle tilstede godkender referatet fra sidste 

møde.  

  

Emne fra sidst Alle hættetrøjer er kommet 

Trøjerne håber vi kommer om morgenen 

til funskate i Esbjerg.  

 Lene  

Emne fra sidst: salg af 

slibemaskine – Kira 

Thomas Pallesen prøver at sælge den Følge op på næste 

møde 

 

Emne fra sidst: 

Parasport træning – 

Status? (Christopher) 

Christopher har fulgt op med Helle 

Dollerup i oktober hvor der desværre intet 

svar er kommet tilbage.  

Lene har oplevet at der er blevet tilbudt 

superholdet at deltage som prøvertimer. 

Det er ikke det der er blevet aftalt.  

Så vidt vi ved har der ikke været nogen 

tilmeldte. Klubben vil fortsat gerne støtte 

op om tiltaget, hvis der er nogen som 

ønsker at køre det videre.  

Følge op til næste 

møde 

Christopher 

Emne fra sidst: 

Afholdelse af træner 2 

uddannelse – Astrid 

Der er blevet booket is til d. 17+18 februar 

2018 efter aftale med danskate/Julia 

Sandsten.  

Vi mangler mere info om antal deltagere 

mm fra danskate.  

Følges op til næste 

møde.  

Astrid  

Emne fra sidst: 

Morgenmad– Status 

Kira 

Det kører bare og er rigtig hyggeligt for 

løbere og forældre.  

Følger op igen 

sidst på sæsonen.  

Kira 

Emne fra sidst: Skabe i 

hallen 

Det skal være et skab med hængelås som 

løberen selv medbringer. Kira indkøber 2 

skabe til ca. 6000 kr. i alt.  

Kira er i dialog med halmændende 

omkring rydning af rummene  

 Kira 

Emne fra sidst: 

udfordringer med at 

hockey løber ind på 

isen mens vores løbere 

er til træning 

Det er fortsat et problem. Astrid skriver til 

Camilla fra hockey at dette skal stoppe 

ASAP 

Inden næste  Astrid 

Emne fra sidst: 

Offentlig 

skøjteudlejning 

Næste runde vagter fra december bliver 

lagt live i dag.  

  

Emne fra sidst: 

Træningsmåtter 

Kira undersøger det til næste møde Næste møde.  Kira 



Emne fra sidst: Aftale 

med Faridh til 

Funskate 

Nanna skulle gerne have modtaget 

bekræftelse på aftalen til funskate.  

Følge op ASAP Nanna 

Status på økonomi Christopher gennemgår status på økonomi 

og det ser generelt godt ud. Han sørger for 

at tjekke manuelt op på når rate to skal 

betales her til november.  

Vi vil undersøge muligheden for at booke 

arrangementstiden til ekstra lektionstider 

da vi har forespørgsler fra flakes løbere. 

Disse tider vil ligge på tidspunkter aftalt 

med hjælpetrænere 

 

 

 

 

Følges op på til 

hjælpetrænermøde 

Christopher 

 

 

 

Astrid  

Fiskestang   Bue ønsker en fiskestang til 

springtræning på isen. Den vil koste ca. 

8000 kr. Den vil være oplagt at søge et 

sponsorat til. 

  

Ekstra træning til 

mesterskab og 

aspiranter  

  Mesterskab vil få en ekstra træning om 

søndagen sammen med sportsholdet. De 

skal dele den træner der allerede er på 

isen. 

Bue sender opdateret plan til Astrid som 

godkender. 

Uge 44 Astrid  

Holdbeskrivelser Bue har lavet hold beskrivelser klar. De 

sendes til bestyrelsen som derefter 

godkender. Det skal ligges op på 

hjemmesiden.  

 

Bestyrelsen skal tage stilling til hvilken 

retning klubben vil gå i.  

Uge 45 

 

 

 

 

Uge 44 

Alle godkender 

Christopher 

ligger på 

hjemmeside  

 

Astrid giver 

besked til Bue.  

Funskate til JFC Bue skal tage med som træner til JFC.    

Funskate i Aarhus 

(Status) 

Rikke sender vagter ud til at hjælpe med 

funskate 

 

Kira skal købe slik og godter samt 

undersøge med roser 

Sendes ud onsdag 

d. 1/11 

Rikke.  

 

 

Kira 

Referater på 

hjemmeside 

Christopher ligger referater og 

træningsplan op.  

Uge 45 Christopher 

Automatisk mail når 

man flytter hold (Kira) 

Information om 

træningstid og 

prisskift (Kira) 

Folk skal have en mail når de skifter hold.  

Bue skal lave beskrivelser til hvad det 

indebære at rykke fra et hold til et andet.  

Den skal sendes manuelt til den enkelte 

løber når de skifter hold.  

 Astrid følger op 

med Bue.  

Hockey (Astrid) Hockey vil gerne bytte en istid med os 

onsdag d. 15/11. Vi har haft mange 

udfordringer i løbet af sidste sæson med 

 Astrid 



 

hockey, hvilket gør det svært at have et 

samarbejde. Vi vil gerne bytte tiden med 

dem men det vil koste 2000 kr. i 

administrationsomkostninger (skal 

modtages en uge inden) og derudover vil 

vi henstille til at kommercielle 

arrangementer efterfølgende ikke 

planlægges i vores istid.  

Mulighed for at være 

frivillig ved valg 

(Astrid) 

Nej tak   

Mobile Pay (Rikke)  Vi har en mobile pay løsning. For at 

regnskabet går op sidst på året vil vi helst 

ikke modtage kontingenter over mobile 

pay.  

VI er i gang med at opsætte mulighed for 

at bruge flere kort på hjemmesiden.  

I januar Christopher 

Klubmail (Rikke)  Drikkedunk: Rikke har fået et tilbud på 
orange drikkedunke med ASK logo på. Vi 
undersøger med løberne om der er 
interesse for dette.  
- JFC: Astrid melder funskate løbere til.  
- Snefnug: Der er 11 løbere meldt til 
- Vimpler: Ikke noget vi skal have 
- Bandereklamer: Vi har mulighed for at 
bruge samme leverandør som hockey hvis 
vi har nogle bandereklamer der skal 
sættes op.  
- ESAA: Vi har ingen løbere som er 
kvalificeret til dette.  
- EU's personaleordning 
- Firma event: Astrid har skrevet til dem 
men afventer svar.  
- Overdragelse: Sandra kigger på de ting vi 

har fået for Morten.  

Følge op til næste 

møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følge op til næste 

møde 

Følge op til næste 

møde 

 

Retning for klubben 

fremadrettet 

Der skal strammes op for kravene på de 

forskellige hold ud fra de holdbeskrivelser 

der udarbejdes af Bue.  

Uge 44 Astrid melder 

tilbage til Bue 


