Dato: 09/09-20
Emne: Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Florian, Louis, Jacques, Henrik og Jesper
Afbud : Mathieu, Thomas
Referent: Jacques
Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.
Pkt. 1½: Klubudvikling
Vi diskuterede om vi skulle snakke med kommunen i forbindelse med bygning af den nye
swimmingpool, om udvidelse af / bygge hvor den jordvold er bag ved pilaren.
Der blev også snakkede om prisnedsættelse for leje af faciliteter da det er begyndt at være gammel
Louis vil måle vægge op til Virklund Sport iht. nyt klatrevæg.
Pkt. 2: Indkommen post
Florian har mail fra forsikringsselskab som han vil give til Henrik.
Der kom et indkald til et repræsentantskabsmøde med Dansk Klatre Forbund d. 13/9 – Jesper
deltager hvis han kan få det til at passe med ny bil.
Pkt. 3: Administration/Økonomi
Pga. corona tiderne har klubbet faktisk ‘tjent’ penge ca. 35.000 kr
Medlemskabstal er en anelse laver end sidste år.
Henrik skal have en liste af medlemmer som skal honnørers som træner for 2019.
Pkt. 3a: GF bliver holdt d. 4 november 2020.
Florian sender indbydelse til GF ud. Louis sørger for chips og sodavand til GF.
Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)
Pkt. 5: Juniorholdet
Pkt. 6: Web
Florian sletter Sunes adgang, det er ikke sket noget.
Pkt. 7: Aktivitetsudvalg, Arrangementer og kurser
Der blev besluttet at julefrokost arrangement blev delt op i to. Selve middagen kan holdes sidst i
nov med mulighed for skub den ud alt efter myndigheders retningsliner. Der blev snakket om at lave
en klatre konkurrence (Viborg Closed) som aktivitet midt/sidst nov. Florian vil informere både
aktivitetsudvalg og rutebygningsudvalg.
Pkt. 7a: Konkurrence- og eliteudvalg
Formål: At gøre noget for dem der gerne vil noget ekstra med deres klatring for eksempel ved
deltagelse i konkurrencer. Også dem der gerne vil klatre elite. Hjælpe med at finde sponsorater til at
deltage i konkurrencer. Målrettede træningsforløb, kostplaner for klatrer.
Budget: 5000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)
Kontaktperson til bestyrelsen: for få medlemmer, kombineret med aktivitetsudvalget indtil videre.
Pkt. 7b: Aktivitetsudvalg
Budget: 10.000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)
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Kontaktperson til bestyrelsen: Hanne, Rasmus, Dan, Kryztof + Anine og Rikke
Pkt. 7c: Rutebygningsudvalg
Florian følger op på henvendelse på Virklund Sport og Gubbies.
Pkt. 8: Boulderrum
Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører
Mathieu laver en A3 oversigt for instruktører (Navn, billeder, S1/S2).
Mathieu fjerner Kristians e-mail på hjemmesiden under sikringskurser. Mathieu indfører ”kontakt
person: Louis” under ”aktive instruktør”.
Louis og Kim laver standard for S1 og S2 kurser, så instruktørernes tilgang til undervisning ensartes.
Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)
Pkt. 11: Bjerget
Der var en længere snak omkring mulighed for at klatre på kiler. Der er både fordele og ulemper,
men bestyrelsen er nervøs for at for let tilgængelighed kan medføre ulykker.
Rasmus har opdaget en afskalning på bjerget. Thomas orienterer Claus.
Pkt. 12: Udstyr
På generalforsamlingen var der forslag til indkøb/salg af nyt klubtøj. Louis snakker med Sportigan
om at organisere en klubaften hvor medlemmer kan købe klubtøj og få logo og navn stryget på.
Mads vil høre om klubbet kan skaffe ny sko til sko-skabet. Han må gerne komme med hvad der
mangler. Jacques til at følge op.
Junior sele i skabet skal gennemgås for at se om vi mangler nogen nye.
Pkt. 13: Bibliotek
Thomas til at laver en ny liste
Pkt. 14: Eventuelt
Pkt. 15: Næste møde GF den 4 november 2020
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