Dato: 11/04-21
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Louis, Thomas, Henrik, Mathieu, Jacques og Jesper
Fraværende:
Referent: Florian
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
udsat
Pkt. 1½: Generalforsamling
Vi blev enig om at vi gerne vil afholde Generalforsamlingen fysisk, derfor rykke det til sensommeren.
Datoen forventes at blive 28. september 2021 kl. 18.00. Vi blev enig om at der tilbydes mad og drikke
i forbindelse med GF så kommer der forhåbentlig flere.
Der er et fast punkt på dagsorden til generalforsamlingen som handler om valg af bestyrelsen. Alle
medlemmer af bestyrelsen stiller deres post til rådighed hvis andre medlemmer kunne tænke sig at
prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet. Florian ønsker ikke længere at være formand og han trækker
sig også fra bestyrelsen. Jaques stiller op til at komme ind i bestyrelsen og Jesper har ikke noget imod
at overtaget formandsposten.
Vi blev enig om at skrive ud til medlemmerne og orienter om den forventede afholdes af GF2021 i
sensommeren.
Pkt. 2: Indkommen post
Intet nyt.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Henrik orienteret om budget og regnskab. Herunder diskuteret vi om budget skulle tilføjes en post
omkring etablering af ekstra klatrevæg indendørs.
Regningen fra GIV på brug af udendørsbjerget blev også diskuteret.
Genåbning efter corona
De vigtige datoer for forventet genåbning blev diskuteret. Der er dog forsat flere uklarheder.
I korte træk er det:
21. april 2021 – unge under 18 år må starte indendørstræning (Coronapas er ikke nødvendig)
6. maj 2021 indendørssport for voksne over 18 år med coronapas kan starte igen.
21. maj 2021 den resterende sport åbner med krav om coronapas.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Florian tager en snak med Højskolen omkring
Pkt. 5: Juniorholdet
Udsat
Pkt. 6: Web
Mathieu uploader de sidste referater.
Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Vi havde en kort snak om afholdes af et sommerkursus/klatre camp.
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Når der skal snakker videre med højskolen om udvidelse af væg så deltager Louis og Jesper gerne.
Pkt. 8: Boulderrum
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Afholdes af sikkerhedskurser genopstarter primo juni.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Udsat
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Udsat
Pkt. 13: Bibliotek
Pkt. 14: Eventuelt
Thomas præsenterede eksempler på fotosamlinger til dekorering af boulderne.
Pkt. 15: Næste møde 25. august 2021 kl. 19.00 hos Mathieu
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