Dato: 05/10-2016
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Til stede: Florian, Louis, Henrik, Helle, Rasmus, Thomas
Referent: Florian
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 2: Indkommen post
Klateforbundet har udsendt en nyhed hvor de fortæller at de i øjeblikket arbejder med at lægge en
strategi for forbundet frem mod 2022 og sikre tipsmidlerne til arbejdet.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Henrik oplyste at økonomi ser fint ud og at vi nu har skiftet den bank der håndtere vores
transaktioner.
Rasmus spurgte hvorfor klubben ikke har Mobilpay. Henrik orientering omkring Mobilpay og Swipp.
Eventuelt giver den nye håndteringsbank mulighed for at vi kan få Mobilpay.
Trøjer:
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.
En tynd svedtrøje med Logo foran og tekst bagpå vil koste ca. 250,- kr.
Florian og Louis leder efter logo filen.
Instruktører: Sune, Olav, Tue, Dan, Rasmus kok, Søren, Louis, Kim, Kristian, Claus, … flere?
Trænere: Peter, Erik, Louis, Kristian, Henrik C
Åbningsansvarlige: Thomas, Mathieu, Hanne, … flere? Thomas sender listen til Henrik.
Vi skal være klare på formål med disse trøjer, og forventninger om ’hvad vi får ud af det’.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Florian sørger for at tage kontakt til GIV med henblik på at genforhandle vores kontrakt inden nytår.
Florian har spurgt højskolen om plads til et skab til vores sko. Det blev et nej. Snakkede om hvordan
vi så kan opbevare vores sko.
Pkt. 5: Juniorholdet
Der er startet endnu et hold med de yngste. Det kører tirsdage sammen med de ældre juniorer.
Der er ikke plads på nogen af juniorholdene i øjeblikket og der er lavet en venteliste.
Thomas orientere alle åbningsvagterne om at der ikke er plads på juniorholdet i øjeblikket, sådan at
de kan svare hvis de bliver spurgt.
Pkt. 6: Web
Mathieu opdatere hjemmesiden med de seneste referater.
Mathieu laver Jubilæumstur punktet om til en side, der fortæller om turen.
Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Alle sørger for at opdatere vores ’Faktablad for kurser i VKK’, så vi hele tiden har en liste vi kan
trække på.
Louis forklarede om erfaring fra "introkursus for nye". For lidt tid,
Følg op på ansvarlige til kurser i kalenderen. Florian printer en kalender ud til boulderen og skabet.
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Oplæg fra Rasmus og Helle. Der bliver ændret, og bygget om på problemer på en uhensigtsmæssig
måde. Rasmus henviste til Rutebygningspolitik fra Aarhus. Ønske om at regler om problemsætning
hænges op i boulderen. Rasmus blev valgt til ansvarlig for problemsætning i boulderne. Rasmus
sender forslag til en politik til bestyrelsen. Den blev fastlagt en ramme på 5000 kr. til indkøb af nye
klatregreb/makroer.
Vi havde en generel snak om hvordan medlemmerne skal tilmelde sig kurser. Hjemmesiden har
nogen klare fordele hvis der er knytte betaling til kurset, men flere medlemmer har måske svært ved
at logge ind. Alternativt kan vi gå tilbage til det vi plejer at nemlig at lave opslag på skabet. Vi var enig
om at vi kan prøve med tilmelding begge sider.
Florian orienterede om fremdriften af Julefrokost 2016.
Se i øvrigt VKK kalenderen for arrangementer.
Pkt. 8: Boulderrum
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Viborg Naturpark: Thomas arrangerer et møde med Jens Munk.
Louis sender billederaf bouldersted i Feldballe til Thomas.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Louis skaffer listen over instruktører (så vi ikke glemmer nogen)
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Pkt. 13: Bibliotek
Louis prøver at hjemkalder bøger en gang til og registrerer dem herefter.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Pkt. 15: Eventuelt
Vi havde en snak om fotos i boulderne. Der var enighed om at det var en god ide at forny. Vi var enig
om at konceptet med at vise fra de forskellig år holder. Henrik tænker over hvordan vi kan gøre.
Florian henter borde og bænke sættet hjem for vinteren.
Pkt. 16: Næste møde
Onsdag 7/12 2016 kl. 19.00 afholdes årets sidste bestyrelsesmøde hos Thomas
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