Dato: 1/3-2017
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Til stede: Florian, Louis, Thomas, Henrik og Claus (GIV væg projekt)
Referent: Henrik
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 2: Indkommen post
Temamøde om den ”Åben skole i Viborg”. Er VKK interesseret i at deltage i sådant skolearbejde?
Vi har andre ting med højere prioritet.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Vi meddeler/foreslår på generalforsamlingen en stigning i kontingent fra 2018 på:
Senior
1300 kr
(+100 kr)
Junior
900 kr
(+100 kr)
Forældre
300 kr
(uændret)
Børn
200 kr
(uændret)
Passiv
300 kr
(uændret)
Udendørs
700 kr
(uændret)
Regnskab 2016 godkendt af revisor Claus Christensen.
Forslag til budget 2017 blev gennemgået. Bestyrelsesmøder opjusteres til 3000, for at bestyrelsen
kan holde et socialt arrangement (ud over møderne). Udstyr og Kurser nedjusteres tilsvarende.
Skal vi forsikres mod IT hackerangreb? Henrik undersøger.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Under et GIV arrangement, er der flyttet med ’buret’, og lågen var ikke lukket. Der er faldet nogle
greb ned, som er gået i stykker.
Florian vurderer værdien af de defekte greb, og tager kontakt til GIV for at få dem til at betale.
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 til
nye udendørs faciliteter.
Kan vi etablere et ’værested’ ved tilskurer bænkene. Noget med hynder og et bord?
Pkt. 4.A: Væg projekt
Johannes Madsen fra Virklund Sport har givet et tilbud på at modificere de ’skarpe’ hjørner på
væggen. Tilbuddet lyder på 92.500,- kr. Enighed om at det er dyrt. Vi kunne alternativt og billigere
bygge nogle store makroer, som ikke påvirker ankerpunkter.
Claus informerer om at der skal flyttes rundt på GIV lokaler/aktiviteter pga Overlund skolen, og
måske renoveres og måske bygges nyt. Giver det mulighed for etablering af en ny klatrevæg, boulder
og klub lokaler, alt sammen i sammenhæng?
Beach volley banen skal nedlægges. Vi kunne lave boulder i lighed med det i Århus midtby:
https://www.facebook.com/klatringiaarhus/photos/a.385871081455545.86089.224555700920418/5
71025979606720/?type=3&theater
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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 tjekker om man kan få en smartere kalender.
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 og Kim laver brush-up kursus i løbet af foråret.
Florian har præsenteret nogle ideer fra klubudviklingsmøde vedr. frivillighedsstrategi.
Florian laver beskrivelse af koordinator rollen, og prøver at finde en person.
Se i øvrigt VKK kalenderen for arrangementer.
Pkt. 8: Boulderrum
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Viborg Naturpark: Thomas arrangerer et møde med Jens Munk. Jens er ved at lave en 3D model af et
forslag.
Louis kontakter Klippebyggeren.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Florian, Helle, Peter og Henrik deltager i møde nr. 3 med 2 temaer:
”Fra børnehold til ungdomsafdeling” og ”Rutebyg med ambitioner”.
Udstyr til mærkering af ruter til salg ved Dklaf. Vi beslutter at køb de farvede kort.
Florian spørger Carsten Isaksen, hvornår de kan fås.
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Vi beslutter at købe 4 stk lange reb (60m) til udeklatring, når vi er på tur.
Claus undersøger pris.
Pkt. 13: Bibliotek
Louis prøver at hjemkalde bøger en gang til og registrerer dem herefter.
Pkt. 14: Eventuelt
Fotos i boulderen: enighed om at konceptet med at vise billeder fra de forskellig år holder. Henrik
tænker over hvordan vi kan gøre.
Pkt. 15: Næste møde aftales efter generalforsamlingen
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