KS generalforsamling 26 maj 2014 – indsendte forslag
Dato og forslagsstiller: Indsendt 7 maj 2014 af Signe Schløer
Forbedringer i kommunikationen
Jeg har lidt forslag til forbedringer i kommunikationen i klubben og føler at vi kan få en mere aktiv
og social klub ved at bruge KS mere. Jeg forslår derfor, at der nedsættes en gruppe, der kan
fokusere på hvordan vi kan forbedre kommunikationen til fordel for medlemmer og trænere i
klubben og jeg vil gerne selv deltage i gruppen.
Forslag til forbedringer:
• Mere hyppig opdatering af hjemmesiden og mere logisk opbygning: det er tit svært at finde den
information, man leder efter, og informationen kan være forældet
• Afklaring af hvad vi skal bruge Klubmodulet til i forhold til hjemmesiden: er klubmodulet kun
tænkt til tilmelding til træning i DSR og Ski&Bike eller er der flere muligheder for at bruge
modulet mere aktivt.
• Mulighed for at trænere kan kommunikere direkte med "faste" deltagere på ens træningshold
om ændringer mv. Idag sender Jakob Ghisler og Jesper Erlandsen mails ud med diverse
informationer, og de gør en god indsats, men en mulighed for at kommunikere direkte ville
fritage dem for at skulle videreformidle og gøre kommunikationen mere fleksibel.
• Opbygning af en KS-side til aftaler om samkørsel, ad hoc træningsture, træningstips mv.
• Opdateringer om medlemmers præstationer til løb mv. Der kommer noget info i klubbladet og
nogle gange er der opdateringer på Facebook men dette kunne være mere systematisk så vi
får tilkendegivet at medlemmer har gjort en indsats for at få klubben præsenteret og at andre
kan få inspiration til at deltage i løb.

Dato og forslagsstiller: Indsendt 7 maj 2014 af Signe Schløer
Nedsatte satser for kørselsgodtgørelse
Når KS arrangerer ture, får personen der lægger bil til turen kørselsgodtgørelse efter statens høje
takst dvs. i 2014; 3,73 kr./km. Jeg vil foreslå at dette sættes ned til den lave takst på 2,1 kr./km.

Tidsfrister for indsendte forslag iflg indkaldelse til genralforsamling
Forslag som skal behandles under punkt 4 skal senest 13 maj være hos Hans Arleth, Biskop
Monradsvej 35, 2830 Virum. Mail hans.arleth@gmail.com.

Hans 2014-05-12
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