Dato: 24/2-2016
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Louis, Thomas, Henrik
Referent: Mathieu
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste mødet godkendt
Pkt. 2: Indkommen post
AL vil gerne afholde en klatre event ifm et AL info arrangement.
Kræftramte børn: Florian sender link til Louis så han kan aftale en dato med dem i det nye år.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Henrik opretter et rentegivende konto (AL-FormueFLEX-Foreninger).
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Louis bestiller bord-bænkesæt i god tid, så vi kan nå at få det klart til sæsonens første udendørs
arrangement: d. 9 april griller vi!
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 ’Louis-Erik-problem’).
Pkt. 6: Web
Hjemmesiden mangler opdatering, bla. billeder og navn under Kontakt, og referater mm under
Dokumenter. Henrik kontakter Winkas for at høre om vi kan få hjælp for Dokumenter.
Vi kunne have instruktør og åbningsansvarlige på Kontakt hjemmesiden.
Pkt. 7: Arrangementer
15/3-2016 kl. 19:00 – Generalforsamling.
Jubilæum event i efterår 2016
Se VKK kalenderen for øvrige arrangementer.
Jubilæumsdag i august planlægges
Pkt. 8: Boulderrum
Erik tjekker lyset i boulderen. Louis tjekker.
Campus lister udskiftes. Flo søger efter en anden sofa.
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.
Louis: laver oplæg til projekt forslag med skitser/billeder og budget overslag.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
9 klubmedlemmer har bestået S1/S2 eksamen.
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Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
DklaF kører i 2016 et projekt om klubudvikling. Næste projekt-møde-dag kommer efter sommerferie
2016.
Pkt. 10½: Street-Mekka / Game.org
Viborg kommune holder møde d. 1 marts 2016. Louis, Jesper, Erik, og måske Florian og Mathieu
møder op.
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 køber diverse nye karabiner, bremser og reb.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis er ansvarlig for bibliotek.
Louis udarbejder forslag til procedure for udlån.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Infomødet d. 25/02.
Pkt. 15: Eventuelt
Louis og Tue starter opvarmning om tirsdag fra kl.19.
Louis snakker med Kim om at start et begynder hold i marts: 6 ganger undervisning fra topreb til
føring.
Pkt. 16: Næste møde
Det bestemmer vi ved generalforsamling…
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