Dato: 30/8-2017
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Thomas, Louis, Henrik
Referent: Florian
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 2: Indkommen post
Diabetesforeningen har spurgt om vi vil sælge skrabelodder for at tjene penge til klubben. Det var
der ikke stemning for.
Vi havde en længere snak om Outdoor try-out dag. Bestyrelse var enig om, at der skal være et max
antal deltagere og at vi skal forhøre os om muligheden for betaling, da vi skal leje faciliteter hos GIV.
Florian skriver til Viborg Outdoor og giver besked. Henrik undersøger prisen hos GIV. VKK vil også
forslå Viborg Outdoor at vi opsætter vores klatertrekant eller måske den som Kasper Funk har.
Rasmus har sendt et forslag om at klubben køber en espressomaskine. Forslaget blev diskuteret,
men der var ikke stemning for forslaget. Louise giver Rasmus besked.
Der er kommet en forespørgsel om vi vil være med i Foreningens Dag, men da der ikke kunne findes
frivillige kræfter er det droppet i år.
Klatreforbundet har tilbud et abonnement på et klatremagasin. Det udkommer to gange om året. Der
er lagt op til, at klubberne abonnerer og får en kasse hjem med 60 stk. Florian undersøger prisen
nærmere.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Skal vi forsikres mod IT hackerangreb? Henrik undersøger.
Mobilepay er kommet op og køre. Der er ikke længere brug for en telefon til swipp og telefonen
afskaffes.
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 diskuterer dette i bestyrelsen samt vores evt. ønsker til
nye udendørsfaciliteter.
Kan vi etablere et ’værested’ ved tilskurerebænkene? Noget med hynder og et bord?
Vi arrangerer et mødet med GIV efter sommerferien. Punktet er stadigvæk aktuelt og vi aftalte at der
skal afholdes et møde med klubbensmedlemmer den 19. september kl. 19-20, som har til formål at
undersøge VKK medlemmernes holdning til spørgsmålet.
Pkt. 5: Juniorholdet
Der er kommet flere ind på juniorholdene her efter sommerferien, men der er vist nok stadigvæk en
venteliste. Der kan opstartes endnu et hold hvis vi kan finde frivillige.
Det går fint på juniorholdet.
Pkt. 6: Web
Mathieu tjekker om man kan få en smartere kalender.
Mathieu uploade de sidste referater.
Pkt. 7: Arrangementer og kurser
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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 for instruktører i løbet af efteråret.
Florian laver beskrivelse af koordinator rollen, og prøver at finde en person.
Se i øvrigt VKK kalenderen for arrangementer.
Det blev diskuteret om der skulle laves en tur for alle dem der yder frivilligt arbejde i klubben. Der
var forslag om at lave en tur til efteråret 2018.
Pkt. 8: Boulderrum
Pkt. 8½: Udendørsprojekt
Viborg Naturpark: Thomas viste model af bouldersten udarbejdet af Jens Munk - fedt!!

Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Vi havde en snak om hvordan man er forsikret når man klatrer henholdsvis i en klub eller er på tur.
Forbundet har en rigtig god beskrivelse: http://klatreforbund.dk/forsikring/
Vi følger op på punktet og orienterer medlemmerne med bestyrelsens anbefaling.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Betabobler arrangement. Klubben har for mange ting til at kunne iværksætte det i øjeblikket. Florian
gier forbundet besked.
Pkt. 11: Bjerget
Pkt. 12: Udstyr
Der købes nye islagsmøtrikker til klatretrekanten som er rustfri. Louis køber.
Der var stemning for indkøbe af nye klatregreb for 8-10.000 kr., da VKK har solgt nogen greb og fået
erstattet for nogen som var gået i stykker. Florian og Thomas køber.
Der var stemningen for at købe et beachflag med klubbens logo på, så vi kan gøre opmærksom på os
selv til arrangementer og lignende. Henrik følger op.
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 er d. 4/10 kl. 19.00 hos Henrik.
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