
Bestyrelsesmøde den 26. 08. 2020 kl. 18.00-21.00 
Til stede: Micheal, Freja, AC, Vibeke, Rasmus 
Referent: Mikkel 

1. Godkendelse af referatet fra 18. august 2020 (vedlagt) 
Referatet godkendes. 

2. Godkendelse af den omskrevne forretningsorden (vedlagt) 
Forretningsorden godkendes – AC laver mail med info om ny mail, foretningsorden osv. 

3. Datoer for kommende møder (beslutning) 
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 10/9 alternativt 10/9. 18:00-20:30 
Ellers holdes der: 
8/10 - 18:00-20:30 
5/11 – 18:00-20:30 
3/12 – 18:00-20:30 
7/1 – 18:00-20:30 
4/2 – 18:00—20:30 
4/3 – 18:00-20:30 
Generel forsamling 18/3 
 

4. Nyt fra ministrene 
a. kommunikationsminister 

Forespørgelse om opbevarelse af reb. Dirk høres om han vil lave hylder til opbevaring af reb 
osv. 

b. kursusminister 
 Husreglerne bliver opdateret 
c. socialminister 
 Intet nyt 

Måske tur til Ulsted klatretårn eller tur til løkken og boulder 
d. klatrevægsminister 
 Rengøring er overtaget af 2 nye. 
 Vi undersøger hullet i gulvet i klubben – Rasmus måler hullet 
 Vi køber 3 nye teleskop stiger – Mikkel står for det 
 Bestyrelsen vedtager at vi hæver grebsbudgettet til 100.000 kr – Mikkel finder folk til at 
bestille greb   
e. økonomiminister 
 God medlemstilvækst 

Der står knap 800.000 kr på kontoen 
 Der er hængepartier med løn til rengøring 
f. formand/kvinde 
 Sifamøde –  Vi bør invitere repræsentanter fra SIFA ind og møde bestyrelsen og se klubben 
  Tilskud til tvbingo puljen ansøgningsfrist 15 november 2020 
  DIF og DGIs foreningspulje løber ud 31/10 



Nyt medlem er accepteret til brugerrådet 
Vibeke går videre med træneruddanelse i aalborg vi finder 8-10 mand og sender afsted. Vi får DKLAF til 
at afholde det i aalborg 

5. Henvendelse fra Lykke (beslutning) (vedlagt) 
Bestyrelsen er positiv 
Der meldes tilbage hvilke Fonde der søges 
Lønnen skal helst dækkes ind af fonde søgning 
Vi vil gerne se lidt mere beskrivelse 

6. Hvordan kommer vi videre med den nye boulder (drøftelse) 
Vibeke spørger carsten om han kan komme enten den 10/9 klokken 17:00 eller 16/9 klokken 
16:30 til et møde omkring optagelse af lån. 
Micheal, Vibeke og Micheal deltager resten af bestyrelsen er frivillig, der skal mindst være en 
fra boulder byg udvalget. 

7. Lånevejledning om lånepulje (drøftelse) (vedlagt) 
Se punkt 6. 

8. Evt. 
Der har været to personer på introkursuset i mandag som har været i nærkontakt med en 
covid-19 positiv. Alle på kurset er blevet bedt om ikke at komme i klubben indtil der er blevet 
vist om hvorvidt de to personer er blevet smittet. 
 
 
 


