Dato: 21/10 2015
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Henrik, Louis (fraværende Thomas, Mathieu)
Referent: Louis
Vi startede mødet med et oplæg fra Kaspar Funk, Kaspar står for parkour i Viborg, han kunne fortælle
om kommunens planlagte planer om at opstarte en indendørs street hal, projektet hedder game og
skal lægge på den gamle Vesta grund i den store hal, Kaspar kunne godt se en kobling mellem det at
klatre og dyrke parkour, samt at han syntes da helt sikker at vi skulle lave et sammenarbejde om at vi
evt kunne bygge en lille bouldervæg i deres nuværende hal på Gardit grunden.
Han fortalt også at det nye projekt er støttet af kommunen, og at de vil stå for drift af centeret, hvilket
jo kunne åbne op for en helt ny klatre facilitet i byen. Info om hallen den er på 6000m2 samt 15 meter
høj. Vi aftalte at snakkes ved om at besøge dem en aften og se på om vi evt skulle lave et
sammenarbejde. Florian og Louis kontakter kaspar.
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste mødet godkendt
Pkt. 2: Indkommen post

Flo er drivkraft for at få lavet et udvalg der kan arbejde med at informere om Klubliv. VKK er
blevet tilmeldt KLUBLIV.DK. På næste møde snakker vi om hvordan vi får medlemmer og
butikker til at tilmelde sig.
Kræftramte børn: Florian snakker med dem om en dato engang efter sommerferien (efter uge
32). Flo sender link til Louis så han kan aftale en dato med dem i det nye år.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Henrik undersøger mulighed for at oprette rentegivende konto (AL-FormueFLEX-Foreninger)

Pkt. 4: Idrætshøjskolen
Flo har spurgt idrætshøjskolen om bord, bænk. og WiFi.
Det var ok, Louis bestiller bord-bænkesæt til foråret.
Pkt. 5: Juniorholdet
Juniortrænere vil gerne have nye trøjer. Kristian undersøger pris mm.
Pkt. 6: Web
Mathieu: sørger for at opdatere hjemmesiden efter der skiftet. Blandt andet billeder og navn under
kontakt. Sørger for at referater og dokumenter kommer på hjemmesiden.
Henrik forslår at synliggøre jubilærumsturen lidt mere på hjemmesiden
Pkt. 7: Arrangementer

26. Okt: Junior Champ.
14. Nov: Klubtur til til ”Århus Boulder” ved IKEA Århus Louis laver opslag
10. Dec: Junior afslutning

12. Dec: Julefrokost med forudgående arrangement og sauna om eftermiddagen. Louis høre Tue
om han vil lægge lokale til samt sender den i udvalg.
20. Dec: Senior afslutning
Pkt. 8: Boulderrum
Erik tjekker lyset i boulderen så det er klar til efteråret.
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Afventer tilbagemelding fra Jens Munk ang. mulige udformninger.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Vi mangler instruktører.
Kristian er i gang med at arrangere noget..
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Carsten meldte afbud til at komme i aften, vi forsøger med ny dato den 11 nov
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.
Vi køber nogen Ikeaposer til at have udendørsreb i. Det købes i forbindelse med turen til Århus Boulder.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis er ansvarlig for bibliotek.
Louis udarbejder forslag til procedure for udlån.
Louis justerer låsen i skabet.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Turen er ved at tage form, Florian sender info brev rundt om tilmelding mm.
C.c og Louis mødes med juniorholdet den 22 okt til info om turen.
Fondsudvalget.
Viborg kommune arrangere fondssøgning kursus, Eva og C.C deltager
Henrik forslår at vi laver en fondsdag evt. en torsdag aften hvor alle kan deltage og vi fælles kan
hjælpe til med at søge fonde. Florian snakker med Eva og Rikke.
Sponsorseddel laves og afleveres til relevante virksomheder. Eks. Sponsorer MTB tur, spørge Fri cykler,
Roldsted cykler mm, om det vil give et aktivitets tilskud.
Pkt. 15: Eventuelt
Kalender for 2016 vi aftalte at skrives ved på mail.
Pkt. 16: Næste møde
Hos Florian d. 11 nov møde med Carsten, samt kikke på kalender for 2016

