Dato: 7/12-2016
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Til stede: Florian, Louis, Henrik, Thomas, Mathieu
Referent: Thomas
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 2: Indkommen post
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Generelt ok økonomi.
Har søgt og efterfølgende fået bevilliget 2000kr i støtte fra AL-Bank til kursusaktivitet.
Ny 1 årig sponsorkontrakt med AL-Bank. 6000kr pr. år.
Vi har underskrevet en ny 3 årig lejekontrakt med GIV på samme vilkår inkl. prisregulering.
Skal vi forsikres mod IT hackerangreb?
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
GIV’s holdning til fremtiden. Hvordan ser klatrefaciliteterne ud om 5-10år? Bestyrelsen ønsker at
diskutere dette med GIV på et tidspunkt. Vi diskuterer dette i bestyrelsen samt vores evt. ønsker et
nye udendørs faciliteter.
Arrangement 8/1-2017. Ingen klatring den dag.
Informere Niels (GIV) ang. slut- og starttider for junior og senior. Flo følger op.
Thomas inviterer Abekatten til en inspirationssnak om mulige ændringer/forbedringer af væggen.
Pkt. 5: Juniorholdet
Der er ikke plads på nogen af juniorholdene i øjeblikket og der er lavet en venteliste.
Der kan opstartes endnu et hold hvis vi kan finde frivillige.
Pkt. 6: Web
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 spørger Kim om han vil lave brush-up kursus.
Følg op på ansvarlige til kurser i kalenderen. Florian printer en kalender ud til boulderen og skabet.
Der blev afholdt Julefrokost ultimo November hos Hanne. Rigtig fint arrangement 
Se i øvrigt VKK kalenderen for arrangementer.
Pkt. 8: Boulderrum
Rasmus og Helle har indkøbt nye makroer samt lavet rutebygningspolitik i boulderen. Det fungerer
rigtig fint.
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Viborg Naturpark: Thomas arrangerer et møde med Jens Munk.
Louis kontakter Klippebyggeren.
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Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Louis spørger Kristian om han kan lave en liste over instruktører (så vi ikke glemmer nogen)
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Flo kontakter Carsten ang. klubudviklingsprojekt.
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Vi overvejer at indkøbe reb til klubtur. Vi følger op i foråret.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis prøver at hjemkalder bøger en gang til og registrerer dem herefter.
Pkt. 14: 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.
Henrik indkøbe en ”god bedring” gave til Katja, som kom galt afsted ifbm. julefrokosten.
Pkt. 15: Næste møde
Onsdag 1/2-2017 kl. 19.00 hos Mathieu
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