Dato: 24/1-2018
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Til stede: Florian, Louis, Thomas, Mathieu
Referent: Thomas
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 1½: Klubudvikling
Florian sammenfatter til et oplæg vi kan bruge fremadrettet i dialog med GIV, Viborg kommune og
andre interessenter.
Frivillighedskoordinatoren får et årligt budget på 5000kr. Er der behov for yderligere skal bestyrelsen
spørges.
Florian arbejder videre med beskrivelsen af koordinator rollen.
Vi overvejer en henvendelse til Viborg Idrætsråd ifbm. VKKs visioner for fremtidige faciliteter.
Pkt. 2: Indkommen post
VKK er blevet kontaktet af en afgangsstuderende, som spørger om hun må få vores gamle reb til et
genbrugsprojekt. Vi har pt ikke noget gl. reb liggende.
VKK er blevet kontaktet af Viborg Streetmekka ang. Samarbejde. Florian følger op.
VKK har købt 60 stk. af klatremagasinet fra Klatreforbundet. Det udkommer 2 gange om året.
Vi uddeler de første magasiner gratis. Efterfølgende vil der være brugerbetaling.
Vi køber Forbundets sværhedsgrad-tabel. Florian følger op.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Skal vi forsikres mod IT hackerangreb? Henrik undersøger.
Kontingent fornyelse er ’bøvlet’. Henrik har mail korrespondance med mange medlemmer, som ikke
kan finde ud af at logge på hjemmesiden og betale. Forslag om man kunne logge på med NemID eller
Facebook. Eller måske PBS ordning.
Henrik vurderer muligheder.
Ingen kommentarer til regnskabet.
To budgetforslag diskuteret.
Florian videreformidler alternativ forslag til Henrik.
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 vil bruge oplægget fra klubudviklingsmødet (pkt. 1½) i dialog med GIV.
Florian kontakter GIV ang. Muligheden for nyt skab til sko.
Pkt. 5: Juniorholdet
Sune, Olaf og Dan hjælper til.
Pkt. 6: Web
Mathieu uploade de sidste referater.
Sune har fået adgang til hjemmesiden og tilbyder at opdatere layout af siden.
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Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Louis har deltaget i møde omkring Try-out dag lørdag d. 5. Maj. Vi har ikke adgang til Hallen den dag.
Kun adgang til Bjerget den dag. Dog ikke i tidsrummet kl. 9-12. Alternativ kunne være Fredag d. 4.
Maj kl. 10-13. Beslutning: Vi arrangerer både Fredag kl. 10-13 for 8. klasseelever (ansvarlig: Louis og
Claus) og Lørdag kl. 12-15 for voksne og seniorer (ansvarlig: Louis følger). Begge dage foregår på
Bjerget.
Væg blev ryddet, renset og nye ruter bygget mellem Jul og Nytår 
Boulder ryddes, og der bygges nye problemer. Dato?
Louis og Kim laver en fællesstandard for S1 og S2 kurser, så instruktørernes tilgang til undervisning
ensartet.
Diskussion af hvad holdningen er til hvornår der kan prøveklatres og hvem der kan stå for det.
Konklusionen er at dette som udgangspunkt kun foregår på de i kalenderen fastsatte tidspunkter. Alle
afvigelser her fra aftales med bestyrelsen.
Som udgangspunkt afholder VKK ikke polterabend mm. Sådanne arrangementer skal organiseres
gennem GIV.
Florian informerer medlemmerne. Mathieu tilføjer til hjemmesiden.
Frivillighedstur. Fortsat snak om der skal arrangeres en tur efteråret 2018 for de frivillige i klubben.
Forslag om Frankrig, Kristiansand, Bornholm. Thomas følger op.
Sommerafslutning 2018. Rasmus Kronborg vil gerne arrangere konkurrence og mad. Dato?
Alle sørger for at opdatere vores ’Faktablad for kurser i VKK’, så vi hele tiden har en liste vi kan trække
på.
Se i øvrigt VKK kalenderen for arrangementer.
Generalforsamling bliver ca 21/3. Endelig dato fastsættes på næste møde.
Pkt. 8: Boulderrum
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Thomas har tidligere fremvist 3D model af bouldersten lavet af Jens Munk.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Louis og Kim laver standard for S1 og S2 kurser, så instruktørernes tilgang til undervisning ensartet
Der tilføjes en instruktør til vagtplanen sidste søndag hver mdr. Louis melder navne til Thomas.
Thomas tilføjer til vagtplanen. Louis undersøger hvilke instruktører der skal undervise udover Claus
og Kim.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Pkt. 13: Bibliotek
Louis prøver at hjemkalde bøger en gang til og registrerer dem herefter.
Pkt. 14: Eventuelt
Thomas har foreslået at indskrænke de ældste billedserier til nogle få billeder, som flyttes over på
væggen ud mod plænen, og således frigøre plads til de nyeste og mest aktuelle billeder.
Henrik arbejder med forslaget.
Pkt. 15: Næste møde er onsdag d. 21/2-2018 kl. 19.00 hos Louis.
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