Dato: 15/6-2016
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Louis, Henrik, Mathieu
Referent: Mathieu
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste mødet godkendt
Vi mangler et referat fra Generalforsamling. Louis spørg Kristian om han kan sende noter eller skrive
referatet færdigt.
Pkt. 2: Indkommen post
Intet
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Vi havde en god snak om klubudviklingsprojektet og blev enig om at vi prøve at få sat endnu et
kursus i gang i efteråret. Kurset kunne hedde introkursus for nye medlemmer og det vil være oplagte
at forsøge at inddrage de nye instruktører. Florian er tovholder på opgaven.
Vi snakkede om at det kunne være en god ide at åbningsansvarlige/instruktør/Træner havde en trøje
på der meget tydeligt signalere at det var vedkommende man skulle kontakte. Henrik er tovholder på
opgaven.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Intet
Pkt. 5: Juniorholdet
Louis påpeger det er en klub problem, at der mangler trænere. Vi diskuterede eventuelle kandidater
og omstrukturering.
Pkt. 6: Web
Mathieu har opdateret hjemmesiden og forsætter når der er lige er tid til det.
Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Se VKK kalenderen for øvrige arrangementer.
Opfølgning på kalenderpunkter: hvem har ansvar?
Pkt. 8: Boulderrum
Erik tjekker lyset i boulderen.
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Viborg Naturpark: VKK er ’blevet hørt’. Der er stor mulighed for at få lavet noget. F.eks en udendørs
boulder i Nordisk Park.
Louis: laver oplæg til projekt forslag med skitser/billeder og budget overslag. Vi snakkede om
muligheden for at lave en boulder park. Inspiration: http://www.rockworks.co.uk/gallery/portfolio/46/
Louis og Thomas møder Jens Munk for et få et tilbud.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
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Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Pkt. 11: Bjerget
Løs beton klods? Florian snakker med Claus.
Pkt. 12: Udstyr
Louis indkøber af nye karabiner og bremser og reb.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis udarbejder forslag til procedure for udlån.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Pkt. 15: Eventuelt
Pkt. 16: Næste møde
Onsdag den 17. august 2016 kl. 19.00 hos Henrik
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