Dato: 17/8-2016
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Til stede: Florian, Louis, Henrik, Mathieu
Referent: Henrik
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 2: Indkommen post
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Juilæumsturen:
Klubben har ydet 38.000 kr i tilskud til Jubilæumsturen (38 medlemmer deltog).
Da vi oprindeligt har afsat op til 50.000 kr til Jubilæum, er der stadig 12.000 at gøre godt med.
Tur regnskabet er ikke endeligt afsluttet, men turen forventes at give et overskud på ca. 3000 kr.
Dvs, der kan være op til 15.000 kr til rådighed for yderligere et Jubilæums arrangement.
F.eks afholde noget ifm. Julefrokost (tur et sted hen betalt af klubben, hyre en kok til at lave mad,
invitere ’gamle’ medlemmer, …)
Indkøb:
Der er bestilt bøger for ca. 800,- kr fra forbundet. Der er købt en træningsbog.
Kontingent:
Henrik følger op på om, der er nogen, som mangler at betale kontingent.
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’.
Betalinger via hjemmesiden:
Vi skifter fra Swedbank til Clearhaus efter anbefaling fra Winkas.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Kontrakten med GIV skal genforhandles inden nytår.
Pkt. 5: Juniorholdet
Der er startet endnu et hold med de yngste. Det kører tirsdage sammen med de ældre juniorer.
Louis laver aftale med Horsens klatreklub, og melder tilbage til Florian om datoen (24/9-2016 ?)
Pkt. 6: Web
Mathieu har opdateret strukturen under Dokumenter.
Mathieu laver Jubilæumstur punktet om til en side, der fortæller om turen.
Henrik finder billeder til Mathieu.
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Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Florian har lavet et oplæg ’Faktablad for kurser i VKK’
De som afholder kurser, informerer Florian om hvilke datoer de bliver afholdt på.
Florian retter kursus datoer på kalenderen, og laver tilmelding på hjemmesiden.
Følg op på ansvarlige til kurser i kalenderen.
Young Guns 28/8 i VKK. Louis har skaffet medaljer fra forbundet.
Fyraftensklatring 2/9-2016. Florian spørger Helle om Rasmus, om de vil stå for det.
Foreningens dag 3/9-2016. Bestyrelsen kan ikke deltage. Florian spørger på Facebook, om nogen vil
stå for det. Ellers kan vi ikke deltage.
Night climb 28/10. Florian laver tilmelding på hjemmesiden.
Se i øvrigt VKK kalenderen for arrangementer.
Pkt. 8: Boulderrum
Florian spørger Højskolen, om de vil forbedre lyset i Boulderen.
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Viborg Naturpark: Thomas arrangerer et møde med Jens Munk.
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
Løs beton klods? Florian snakker med Claus.
Pkt. 12: Udstyr
Louis indkøber nye karabiner og bremser samt sko str. 31-35 og 45-47.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis hjemkalder bøger, og registrerer dem.
Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016
Henrik skaffer billeder til album, som Mathieu opretter på hjemmesiden.
Pkt. 15: Eventuelt
Pkt. 16: Næste møde
Tirsdag 6/9-2016 kl. 18.30 i VKK afholdes et kort ekstra møde omkring Jubilæums/Julefrokost.
Onsdag 5/10 2016 kl. 19.00 afholdes næste bestyrelsesmøde hos Louis
Onsdag 7/12 2016 kl. 19.00 afholdes årets sidste bestyrelsesmøde hos Thomas
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