Dato: 28/1 2015
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Louis, Florian, Thomas og Mathieu
Referent: Thomas
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste mødet godkendt
Pkt. 2: Indkommen post

Fitdeal spørger om vi vil være med igen. Vi har sagt ja.
YoungGuns: nyt initiativ hvor unge konkurrerer i regionen. Vi vil høre mere senere.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Winkas er implementeret. Flo og Thomas K får online intro til systemet.
VKK web bliver overflyttet til Winkas, hvilket giver mulighed for online indmeldelse.
Flo undersøge mulighed for mobilepay ifbm. prøveklatre.
Louis forslag køb af skruemaskine og slagnøgle
Pkt. 4: Idrætshøjskolen
Vi snakkede om at købe 2 sæt bord/bænk til udendørs. Louis undersøger pris og skriver til GIV og spørg
om det er ok med dem at der bliver sat to sæt op (Sættene skal mærkes med VKK). Thomas K kontakter
GIV i forhold til køb af madrasser. (samme rate som boulder i et år).
Pkt. 5: Juniorholdet
Afholde intern boulder konkurrence. Ryder boulder og bygger nyt. Husk at informere GIV. Evt kursus om
problembygning i ugen efter.
Peter vil gerne købe nye makroer. Florian snakker med Peter om køb. Købsgrænse jf. budget.
Juniortræner vil gerne have nye trøjer. Louis sørger for at en træner oplyser pris inden køb.
Der er stemning for at Pinseturen skal være for hele klubben.
Pkt. 6: Web
Mathieu opdaterer WWW med hvem der er sikkerhedsrep.
VKK web bliver overflyttet til Winkas, hvilket giver mulighed for online indmeldelse.
Pkt. 7: Arrangementer

Aktivitetskalender laves.
Flo spørger Claus om Torsdags arrangement skal i kalenderen.
Der er stemning for at Pinseturen skal være for hele klubben. Turen går til Lysekil ca. en time nord for
Gøteborg. Thomas og Louis følger op
Pkt. 8: Boulderrum
Flo køber nyt lys til boulderen.
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Afventer tilbagemelding fra Jens Munk ang. mulige udformninger.

Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Kristian afholder instruktørkursus 2 jvf forbundets nye norm.
Vi mangler instruktører.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Pkt. 11: Bjerget
intet
Pkt. 12: Udstyr
Louis sørger for at lave et skilt med billeder og priser for t-shirts til skabet.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis er ansvarlig for bibliotek.
Louis udarbejder forslag til procedure for udlån.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Klubben støtter den fremlagte plan.
Koncept:
- En social tur
- Lokaliteten skal tilgodese andre aktiviteter end klatring
- Total-ferie: Der laves en ugeplan (”skoleskema”), som indeholder mulige aktiviteter udover
klatring (vandring, via ferrata, kano, etc )
Lokalitet: Les Vans (Sydfrankrig), hvor CC har været med GIV), Bornholm, Norge, Alperne, Sydeuropa
Tidspunkt: Uge 28 (2. uge i skolernes ferie)
Bolig: (store) feriehuse
Transport: fælles fly + minibusser
VKK støtter turen med 1000kr pr deltager (som er medlem af VKK), dog max 50.000kr.
Der vil nu blive nedsat underudvalg: Louis og Thomas følger op
Pkt. 15: Eventuelt
Generalforsamling: Flo tager initiativ
Pkt. 16: Næste møde
Afholdes efter generalforsamling

