Dato: 13/1-2016
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Louis, Thomas, Henrik (fraværende Mathieu)
Referent: Henrik
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste mødet godkendt
Pkt. 2: Indkommen post
Arbejdernes Landsbank (AL): er tilfredse med samarbejdet. AL vil gerne hjælpe med at dele foldere
ud (’win-win’ fordi folder indeholder reklame for både VKK og AL).
AL vil gerne afholde en klatre event ifm et AL info arrangement.
KLUBLIV: Eva har hjulpet med at skrive ud. Ingen har endnu tilmeldt sig. Vi tænker at skulle have fat i
butikker som PH-Grej, Sports- og udstyrsbutikker mm. Florian og Eva promoverer idéen på
genralforsamlingen 15/3-2016.
Kræftramte børn: Florian sender link til Louis så han kan aftale en dato med dem i det nye år.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Vi gennemgik kort årets regnskab.
Henrik færdiggør regnskabet og sender det til revisor Claus Christensen (CC).
Bestyrelsen har fastsat flg. frivilligheds honorar:
1200,- kr til trænerne Louis, Erik, Kristian og Peter. 2400,- kr til kasseren Henrik.
Henrik undersøger mulighed for at oprette rentegivende konto (AL-FormueFLEX-Foreninger).
Vi mangler betaling fra DklaF for Climb-In arrangementet.
Florian rykker for det.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
GIV har sagt ok for bord-bænk arrangement og ok til at vi må benytte WiFi. WiFi koden bruges af
trænere, åbningsansvarlige og bestyrelsen, men udbredes ikke til medlemmer.
GIV har ikke budget til at købe madrassen in boulderen. Måske i 2017.
Louis bestiller bord-bænkesæt i god tid, så vi kan nå at få det klart til sæsonens første udendørs
arrangement. Dato?
Pkt. 5: Juniorholdet
Kristian kommer t.o.m. marts 2016. Louis påpeger det er et klub problem, at der mangler trænere
(det er ikke et ’Loius-Erik-problem’).
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Pkt. 6: Web
Mathieu har travlt, og må gerne uddelegere eller overlevere opgaven til en anden.
Hjemmesiden mangler opdatering, bla. billeder og navn under Kontakt, og referater mm under
Dokumenter.
Pkt. 7: Arrangementer
15/3-2016 kl. 19:00 – Generalforsamling.
Se VKK kalenderen for øvrige arrangementer.
Pkt. 8: Boulderrum
Erik tjekker lyset i boulderen.
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Afventer tilbagemelding fra Jens Munk ang. mulige udformninger på højskolens område.
Viborg Naturpark: VKK er ’blevet hørt’. Der er stor mulighed for at få lavet noget. F.eks en udendørs
boulder i Nordisk Park.
Loius: laver oplæg til projekt forslag med skitser/billeder og budget overslag.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
9 klubmedlemmer går til S1/S2 eksamen i løbet af foråret.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
På separat møde hos Florian 11/11-2015 fortalte Carsten Isaksen fra forbundet om den generelle
tendens i klubbernes udvikling. Tendensen går i retning af at klubber bliver mere ’service orienteret’
med ’fast’ personale.
DklaF kører i 2016 et projekt om klubudvikling. Der er projekt-møde-dag Søndag 7/2-2016.
Florian melder tilbage til Carsten at vi deltager.
Pkt. 10½: Street-Mekka / Game.org
VKK inviteres til at påvirke/deltage i projektet (se referat fra 21/10-2015, møde med Kasper Funk).
Positivt, hvis der laves faciliteter vi kan komme og benytte som ’udflugtsmål’. Faciliteter kunne f.eks
være en boulder som ’smelter sammen med’ parkour og måske skating. Vi kunne tilbyde at lave
arrangementer på stedet, og derved gøre reklame for VKK.
Negativt, hvis vi som klub deler os geografisk to steder byen.
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Louis: tager kontakt til Claus og Kristian vedr.: Orange 50m klubreb skal kasseres. Indkøb af diverse
nye karabiner, bremser og reb.
Louis køber 10-15 Ikea poser til at have udendørsreb i.
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Pkt. 13: Bibliotek
Louis er ansvarlig for bibliotek.
Louis udarbejder forslag til procedure for udlån.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Henrik indkalder udvalget - Eva, Rikke, Thomas og Claus.
Pkt. 15: Eventuelt
Pkt. 16: Næste møde
?
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