Dato: 13/12-21
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Louis, Jacques, Jesper, og Henrik
Fraværende: Thomas, Mathieu
Referent: Henrik
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat godkendt
Pkt. 1½: Generalforsamling
GF bliver d. 1. Marts 2022 kl. 18.00.
Louis booker lokale. Jesper sender indbydelse ud og annoncerer på Facebook.
Pkt. 2: Indkommen post
VKK inviteret til at give foredrag ved filmpremiere i Skive. Vi har meldt fra.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
VKK har modtaget 10.000,- kr fra Spar Nord fonden. Beløbet er øremærket til nye greb på ny væg,
som vi forventer opført i 2022.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Vi havde planlagt møde med højskolen i Nov 2021, men GIV meldte fra i sidste øjeblik.
Louis og Florian laver ny aftale om et møde.
Jacques og Jesper vil gerne deltage i næste møde med GIV sammen med Louis og Florian.
Se pkt.9 under sikkerhed. Ved næste møde med GIV skal der følges op på sikkerhedskontrol af
indendørs vægge.
Louis har henvendt sig til GIV omkring etablering af udendørs belysning på Bjerget.
GIV er positiv, og undersøger mulighederne. GIV vender tilbage.
Louis henvender sig til GIV omkring ønske om bedre skiltning på området, således nytilkomne kan
finde frem til Bjerget og indendørs klatrevæg. (Forslag fra generalforsamling 2021).
Pkt. 5: Juniorholdet
Afholder ’Night climb’ midt i December 2021.
Pkt. 6: Web
Mathieu uploader referat fra 28. August 2021 samt dette referat fra 13. December 2021.
Mathieu: Se referat fra generalforsamling 28/9-2021 vedr. hjemmesiden. Tag fat i Peter Hinnerfeldt
og Dan Alstrup med henblik på opdatering.
Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Thomas forslår at VKK organiserer et internt kursus for at kunne klatre multi-pitch på CopenHill.
Thomas følger op.
VKK er inviteret med til 24-timers løbet, som arbejder på at udvide med mange aktiviteter.
Det foregår 18-20 August 2022.
Louis foreslår at vi f.eks. får Stark til at sponsorere krydsfinerplader, 13-13 eller Viborg
Vognmandsforretning til at sponsorere containere osv.
Det vil kræve en større indsats at få det gennemført.
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Aktivitetsudvalget arbejder på et format, hvor VKK kan deltage.
Jesper inviterer åbent i klubben, for at involvere medlemmer i projektet.
Pkt. 8: Boulderrum
Jesper har afholdt ’boulder bygge jam’ i November 2021. Det har været en stor succes. Jesper
planlægger med at gentage det i begyndelsen af 2022.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Der er faldet 2 greb af den høje væg. Islagsmøtrikkerne er knækket lige ved kraven.
GIV er adviseret, og er på sagen med at udbedre det. Se pkt.4 vedr. opfølgning.
Vi skal have nye reb. Evt. også nye hurtigslynger. Se pkt.12.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Pkt. 11: Bjerget
Se pkt. 4 vedr. udendørs lys.
Pkt. 12: Udstyr
Louis har lavet aftale med Sportigan Viborg omkring VKK trøjer. Bestilling foretages på Sportigan
Viborgs hjemmeside via et login. Louis laver opslag på VKK hjemmeside omkring
bestillingsprocedure.
Jacques har sammen med Søren sorteret skoene.
Jacques indkøber 8 par nye sko.
Jacques køber nye reb rulle(r) á 200m, samt evt. hurtigslynger.
Skal vi forsat have forskellige længder 20m og 30m. Eller skal vi lave alle reb ens, f.eks. 33m.
Jesper foreslår bedre udstyr til rutebyggere. F.eks. lydsvag Milwaukee slagboltnøgle og Petzl-sæder.
Jesper kommer med konkret forslag til indkøbsliste, som bestyrelsen kan tage stilling til.
Pkt. 13: Bibliotek
Intet
Pkt. 14: Eventuelt
Henrik ændrer Viborg Nyt annonce fra formand Florian til formand Jesper.
Henrik kontrollerer at Jesper står som formand hos Viborg Kommune og AL-bank.
Infostander ved Bjerget, på vejen mod svømmehallen, skal opdateres (punkt fra generalforsamling).
Oprydningsdag: skabe og ’det lille rum’ trænger til oprydning og rengøring.
Henrik køber en afskedsgave til Florian. Beløbsramme 1000,- kr. Whiskey samt gavekort til udstyr.
Pkt. 15: Næste møde
Bestyrelsesmøde 31. Januar 2022 kl. 18:00 hos Henrik.
Dagsorden fokuseret på at være klar til Generalforsamling.
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