Dato: 02/09-19
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Louis, Thomas, Mathieu og Jesper
Referent: Mathieu
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 1½: Klubudvikling
Vi diskuterede klubfaciliteter. Der var enighed om at når nu GIV havde åbnet nogen muligheder
burde vi også rykke på det.
Pkt. 2: Indkommen post
Intet nyt.
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.
”Klubmodul” system er gratis til rådighed fra klatreforbund og brugt af Aalborg klatreklub med
succes. Florian snakker med Henrik om at skifte fra Winkas til Klubmodul for at få et bedre system til
bl.a. kontingent fornyelse.
Der blev diskuteret muligheden for at oprette følgende udvalg. Håbet er at hvert udvalg bliver besat
med 3-4 medlemmer. Det er meningen at udvalget skal lave alt det sjove arbejde mens bestyrelsen
nok skal tages sig at det ”kedelige” bestyrelsesarbejde. Hvis der er enighed blandt bestyrelsen er alle
forpligtet til at informere medlemmerne om de nye udvalg og muligheden for at deltage i dem.
Konkurrence- og eliteudvalg
Formål: At gøre noget for dem der gerne vil noget ekstra med deres klatring for eksempel ved
deltagelse ved konkurrencer. Også dem der gerne vil klatre elite. Hjælpe med at finde sponsorpenge
til at deltage i konkurrencer. Målrettede træningsforløb, kostplaner for klatre.
Budget: 5000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)
Kontaktperson til bestyrelsen:
Aktivitetsudvalg
Formål: lave flere sociale og fælles aktiviteter i klubben. For eksempel julefrokost,
sommerafslutning, Viborg Closed, evt. arrangere besøg til andre klubber. Årlige klubtur. Finde sporer
til gaver eller sæt deltagergebyr for at deltage i events. Muligvis fastlægge deltager finansieret
gebyr. At udbrede kendskabet til Viborg Klatreklub i nærmiljøet,
Budget: 10.000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)
Kontaktperson til bestyrelsen:
Rutebygningsudvalg
Formål: at forny problemer/ruter og højne niveauet. Indkøbe af nye greb. Sikre og indkøb af alt
rutebygningsudstyr. Vedligeholdes af væg. Planlægning af rute/problembygning hvor alle
klubmedlemmer kan hjælpe. Opsætning af skilte/markeringer der viser sværheden af
ruten/problemet. Uddannelse af nye rutebygger eventuelt ved afholdes af interne/eksterne
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rutebygningskurser. Udvalget skal være opmærksom på, at der stadigvæk er en vis rum for
spontaniteten ved problem/rutebygning. Søge tilskud eller sponsorater til afholdes af
arrangementer. For eksempel leje af lift eller stillads. Deltage i arbejdet med fornyelse af faciliteter
sammen med bestyrelsen.
Budget: 15.000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)
Kontaktperson til bestyrelsen:
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Intet nyt.
Pkt. 5: Juniorholdet
Olaf har sagt ja til at være ansvarlig for at vurdere om nogle nye kan tages ind i Juniorholdet, han får
støtte af bestyrelsen.
Pkt. 6: Web
Sune har fået adgang til hjemmesiden og tilbyder at opdatere layout af siden. Florian sletter hans
adgang, det er ikke sket noget.
Mathieu indsætter klubbens telefon nummer ved siden af CVR nummer på hjemmesiden.
Pkt. 7: Arrangementer og kurser
Vi vil lave en frivillighedsdag for de frivillige, evt. fællesspisning el. lign. Der var forslag til at det
kunne ske i september/oktober. Florian og Mathieu kommer med et forslag.
Det blev også snakket om at lave en aktivitetsdag for unge fra diverse gymnasier og ungdomsskoler.
Louis følger op.
Besøg i Horsens klatreklub (Louis følger op).
Evt. afholdelse af klatrekurser/holdtræning til efteråret (Flo og Louis overvejer).
Der afholdes julefrokost d. 30/11. Den kommende aktivitetsudvalg følger op.
Pkt. 8: Boulderrum
Jesper køber en ramme til markering af sværhedsgrad, og et whiteboard til sværhedsgrad fordeling.
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Mathieu skifter Kristians email med VKKs email på hjemmesiden under sikringskurser.
Louis og Kim laver standard for S1 og S2 kurser, så instruktørernes tilgang til undervisning ensartes.
Der er afholdt instruktørkurser i Viborg i foråret. Fra Viborg klatreklub har Peter, Olaf og Rasmus
deltaget.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Klatreforbundet afholdt regional dag i Viborg, hvor flere klatreklubber var repræsenteret. Fra Viborg
deltog Jesper og Florian. Det var en spændende og inspirerende dag.
Pkt. 11: Bjerget
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Pkt. 12: Udstyr
På generalforsamlingen var der forslag til indkøb/salg af nyt klubtøj. Louis undersøger om en mulig
ordning med et par sportsbutikker hvor medlemmer kan købe klubtøj.
Louis snakker med Claus om nye reb til Bjerget.
Pkt. 13: Bibliotek
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 7. oktober 2019 kl. 19.00 hos Mathieu
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