
Bestyrelsesmøde den 6. december 2022 kl. 18.30-21.00

Til stede: Malene, Mette, Vibeke, Stefan, Rasmus og Johannes

Referent: Stefan

1 Til og fra klubværten (15 min)

- Nye skilte, jf. prisstigninger, til øl og sodavand og gæsteklatring

- Nye skilte, jf. instruktørmøde er undervejs

- Møde med Anne fra Fokus, ift. Småjobs;

o De var ude at se vores lokaler, og de vil vende tilbage midt Januar

o Meget positiv holdning fra Anne

o De er bevidste om, at vores opgavebyrde er meget varierende fra uge til uge, og det virkede

ikke til at være en ulempe for dem.

o Arbejdsgiverforsikring vil køre igennem DKLAF, så det skal vendes igennem dem.

- Ny ansættelse, András, rengøring, med start lidt inde i November.

o Snak om pulje novembers timer sammen til december, men det skal koordineres med SU

(hans ansvar)

- Trøjer er på vej, grundet forkert leverance.

- Vi skal have oprettet børneholdet som hold, i stedet for events

- Der er 25 ca. hvis kontingent ikke er betalt, de vil blive lukket.

o Kontakt klubmodul, ift. At få tilføjet filter til at søge på folk hvis kontingent ikke er betalt.

2 Godkendelse af referatet fra 18.-19. november 2022 (5 min)

- Godkendt med rettelser fra Vibeke, og Mette

3 Nyt fra ministrene (Kun information, ingen diskussion eller beslutning) (15 min)

a. Socialminister (Malene)

- Halloweenfest

- Skal ikke holdes samtidigt med sportshøjskolen, hvis de har et andet event. Det bliver for

hårdt at være frivillig

- Vi skal have nogle frivillige der vil være primus motor på fester, da vi mangler folk til

festudvalget.

- Vibeke laver opslag

b. Klatrevægsmininster (Johannes)

- Mail sendt til rutebyggerne, jf. godkendte retningslinjer

- Rutebygbælter købt til rutebyggerne

c. Konkurrenceminister (Jon)

- Fraværende

d. Kommunikationsminister (Mette)

- Har lavet opslag på SOME for DM i lead

e. Uddannelsesminister (Rasmus)

- Helkropsseler er købt



- Indkøbt førerbøger og boulderbøger til biblioteksudvalget

f. It- og praktisk minister (Stefan)

- Problemer med at nogle af trænerne, ikke har adgang til at se events og medlemmerne deri,

i Klubmodul

- Har lavet eventkalender og rutebygkalender for Q1+Q2 2023

- Printet ovenstående, sat på skoreol

- Har vendt skoreol

g. Økonomiminister (Rasmus S)

- Syg

h. Formand/kvinde (Vibeke)

- Vi skal ikke forvente, at se Jon mere resten af dette bestyrelsesår

- Vibeke har overtaget brugerrådet

- Vil gerne købe julegaver til vores ansatte

- Mange regninger er ikke blevet betalt, selvom vi har sendt regningerne, og vi har modtaget

en masse rykkere. De burde være betalt nu, sammen med Rasmus Starup og bogholderen.

- Det trækker rigtig hårdt med bestyrelsesarbejdet lige nu, og når arbejdet er afsluttet, er det

dejligt at lægge fra sig. Det skal ikke være sådan.

- Sikkerhedshenvendelse udefra, ift. børn og deres sikringer, der er kommet en løsning

- Faldulykke i Kolding, knust hæl

- Understreger talekommandoers vigtighed

- Asger der er formand for Aarhus Klatreklub, har meldt sig syg fra bestyrelsesarbejde. Vi skal

passe på os selv!

4 Julefest/frivilligfest – løse ender (10 min) (Malene og Vibeke)

- Malene sender frist-besked til frivilligspisning (mad skal bestilles mandag)

- Frist er sat 2 dage før, hvor alle andre kan deltage.

- Datoen er sat for sent i kalenderen i år.

- Vibeke vil gerne hjælpe

- Rasmus Jensen (d. gamle formand) bør have en invitation

5 Betalt rutebyg, udkast til behandling og beslutning (15 min) (Johannes)

- Rutebyg udvalget har haft et retrospektiv på de sidste par år, ift. Ruter der skal bygges, og

understreger at der skal laves grønne ruter, og det samme med kursusvæggen.

- Vi vil også gerne have kvalitetsgrønne- og kursusruter

o Generel holdning imod lønning på den fremstillede måde

o Nedstemt

o Vi anbefaler vi bruger arbejdsdage på det

o Vi skal have købt flere jugs til de grønne ruter

o Malte skal prioriteres ind i processen, for at bygge grønne

o Konsekvenstanker ift. ikke at bygge det der skal til?

6 Hvem regner med at stille op til Bestyrelsen på GF – skal vi evt. ud og rekruttere nye? (10 min) (Vibeke)



7 Budget for 2023. Alle ministre bedes overveje, om de poster, der er på budgettet i

forhold til deres ministerium, er dækkende. Vi laver budgettet sammen på mødet. (60 min)

(Rasmus)

- Vi fik kun gennemgået noget af budgettet/regnskabet, og vi fortsætter med nedenstående punkt,

og et yderligere møde i starten af januar.

8 Vi får brug for et par stykker, der sammen med kasserer og formand vil gå regnskabet igennem for

forkert placerede posteringer. Hvem vil hjælpe, og hvornår kan vi mødes? (5 min) (Vibeke)

9 Evt. (5 min)

- Vi bestiller 200 kuglepenne med vores logo på.


