
Bestyrelsesmøde den 03.12. 2020 kl. 18.00-20.30 
Til stede: Vibeke, Micheal, Freja, Rasmus, Mikkel, Anne Cathrine 
Referent: Mikkel 

1. Godkendelse af referatet fra 03.11. 2020 (vedlagt) 
Godkendt 

2. Nyt fra ministrene 
a. kommunikationsminister 
Instruktør t-shirts er blevet gule. 
Der er starte ny i rengøringen 
b. kursusminister 

 Ønske fra tutorer om at første kursusgang er længere -> evt. lav introholdet til 2 timer i stedet 
for 1,5 time. 

 Afholdes måske møde med tutorer i januar måned såfremt man må. 
 Biblioteket er ved at blive kigget på. 

c. socialminister 
 Dirk er færdig med skabet til reb, der er sendt faktura til micheal. 

o Nævn skabe i næste info, skabene er kun til reb. 
o Vi laver en året går mod hæld mail hvor generel information af hvad der rører sig i 

klubben nævnes  
 Autobelayen er sat op i loftet, der bliver sat skilt op om at den ikke skal bruges. 

d. klatrevægsminister 
 Grebene er bestilt og betalt 

o Der er en potion fra Core på vej 
o Der er en potion fra jegrimpe på vej 
o Der kommer flere greb fra jegrimpe når de får dem på lager – der er lang leverings  

 Planer om at låne lift henover julen 
 Planer om at rydde boulderen nedenunder. 

e. økonomiminister 
 Der er lavet budget for 2020 
 Der er bilag der mangler underskrift fra andre bestyrelsesmedlemmer, Freja vil gøre det lørdag. 
 Der er foretaget udmeldinger af folk der ikke har betalt kontingent. 
 Der ønskes at få en liste over alle aktive nøgler. 
 Der laves ansættelse kontrakt til ny rengøringspersonale. 

f. formand/kvinde 
 Der bestilles flag til at hænge ved vejen igennem højskolen 
 Der gives konkurrence kompensation til deltagerne ved DM i lead. 

o Micheal kigger på kompensation. 
 Idrætsmøde 2021 opfordredes os til at komme med et indspark. Vi reagerer ikke på det lige nu 
 Højskolen laver gulvpolering torsdag den 17/12 og mandag den 21/12 fra 7:00-15:00. Vibeke 

informerer dem der vil klatre i den tid at de skal anvende bagindgangen. 



3. Coronaforanstaltninger. Hvordan går det? Orientering om hændelse.  
 Tirsdag d. 24/11 har der været et medlem der har klatret som 2 dage efter tester positiv. 

o Vi reagerer ved at ringe til alle der har været der i klubben i tidsrummet. Og opfordre 
dem til at blive testet  

o Dog har vi ved ringene rundt konstateret at der er medlemmer der klatrer uden at 
melde sig på en tid. 

 Vi melder ud med en opsang om at overholde retningslinjerne. 
 Rettelse: Der er ikke lavet en opsang af retningslinjer da vi er blevet coronanedlukket. 

4. Booking. Hvordan går det? (opfølgning fra sidste møde) 
 Bookingen går som den er nu okay. 
 Der sendes skema ud hver uge. 
 Mikkel kompenseres for tid brugt til det. 

5. Ændringer i adgang til klubben den 21. og 22. december. (VR) (orientering) 
 Springes over se formand/kvinde punkt f. 

6. Rengøringen i klubben. Vagtplan for julen (AC+VR) (beslutning) 
 Den ene vil gerne have fri den 23. december til den 29. december 
 Den anden vil gerne have fri den 24. december og den 1. Januar. 
 Anne Cathrine undersøger videre. 

7. Det gode klubliv (rundsendt mail) (VR) (arbejdsgruppe nedsættes) 
 Alle nærlæser dokumentet. 
 Vi lægger en plan ved næste møde. 

8. Møde med højskolen (MB+VR) (orientering) 
 Vi har haft møde med forstanderen og underviser på klatrelinjen for sportshøjskolen 
 Vi har været skrevet helt ud af fællessalen i november. 
 Der forsøges at laves en fordeling af fællessalen. 

9. Brug af Fællessalen (MB+VR) (orientering/beslutning) 
 Mødet er ikke blevet afholdt 

10. Henvendelse fra Liselotte ang. eksamen (MB+VR)(beslutning) 
 Liselotte må gerne bede folk om at vise hensyn, vi lukker IKKE boulderen. 

11. Henvendelse fra Flügger (VR) (beslutning) 
 Flygger tilbyder 20% rabat til alle medlemmer vi får 5% af summen der er købt. 
 Hvis ikke der er noget bindende med reklame. Siger vi ja. Vi ligger det på hjemmesiden og 

skriver den med i nyhedsmail for året. 
12. Forsikring (MN+VR)(beslutning) 

 Der undersøges hvordan vi står stillet i forhold til brand. 
 Rune er sat til at undersøge om hvordan byggeriet er dækket ved blocz. 

13. Færdiggørelse af låneansøgningen til DKLAF. Hvad mangler? Bilag vedlagt (MN+VR) 
 Det tilsendte bilag og udlæg til låneansøgning godkendes af bestyrelsen og sendes til dklaf. 

14. Børnetræningen 2021 (AC+VR) (beslutning) 
 AC og Vibeke har en plan. 
 VI indfører sæson træning fra 2021 for børne og junior hold 



 Dette bliver pr. halve år, hvor de skal melde sig på holdet i december til start 1. januar 
og i juli til start 1. august 

 Børneholdet kommer til at koste 100 kr pr halve år 
 Juniorholdet kommer til at koste 200 kr pr halve år 

 Børnemedlemskab indebærer nu at et børnemedlem kan klatre sammen med en ansvarlig 
voksen der også er medlem (skal have været medlem i 3 måneder) 

 Trænere tildeles godtgørelse tilsvarende deres kontingent (2000 kr) 
 Hjælpetrænere tildeles godtgørelse tilsvarende 75 kr pr. træningsgang 
 Rettelse: Bemærk opdelingen af juniorhold sker først eftersommeren grundet corona 

nedlukning 
15. Evt. 

 Johannes, Simon og Marco får tildelt 2000kr fra DGIs idrætsleder pris fra indstilling i januar og 
Febuar. 


