Deltager i møde: Mikkel, Mads, Rasmus, Vibeke, Anne Cathrine, Micheal
1.

Valg af referent til næstemøde (?) [5 min]

2.

Status fra minister [30 min]
a.

Økonomi (Michael)
Rasmus og Micheal har kigget på budget

b.

Uddannelse (Vibeke)
Jeppe og har fået udbetalt pengene fra DIF
DKLAF har spurgt om vi vil afholde instruktør kursus når vi er kommet tilbage igen.
Vibeke vil forsøge at få en liste af forskellige adresser.
Før vi kan begynde at lave mere om i ungdom og børne træning er der behov for flere hænder.
Der var bred enighed om at det giver mening at aflønne trænere.

c.

Kommunikation (Anne Cathrine)
Intet nyt der.

d.

Social (Cecilia)
Der har været møde med festudvalget

e.

Klatrevæg (Mads)
Mads og Per er tæt på at være færdige med vippevæggen. Regner med at være færdig på fredag
Mads spørger om de skal fortsætte med slabbet

f.

Konkurrence (Mikkel)
Der har været konkurrencemøde med forbundet (Carsten).

g.

Praktisk/Formand (Rasmus)
Klubben er lukket ned
Rasmus har kigget på brandsikringen der mangler. Der skal bruges en lift for at lave det færdigt,
se om vi kan lave noget rebs rute byg samtidig.

3.

Plan for arbejde under lukning [40 min]
Vi skal snakke med højskolen omkring at få lov til at komme ind og lave noget ud over Mads og
Per.
Mads og Per laver vippevæg færdig og laver slab færdig.
Vibeke tager en snak med pedelen (Kristian) for at hører efter om vi kan få åbnet op for adgang til
klubben.
•

Vippevæg? Laves færdig af Mads og Per

•

Slap? Laves færdig af Mads og Per

•

Brandmeldeanlæg?

Der tages kontakt til højskolens pedel, hvis muligt sættes der gang i dette. Der skal bestilles lift
hjem der evt. koordineres med nedtagning og opsætning af nye rebs ruter.
•

Hovedrengøring? Vi spørger Johannes om han vil komme og tage en overordnet rengøring, for at
tage glas, rydde op, få støvsuget, tørt af osv.

•

Rute/problem byg? Hvis der skal laves brandmeldeanlæg og det kræver lift forsøges det at
koordinere så vi kan få sat nye ruter.
Hvis der kan åbnes op for nogle medlemmer kan boulderen blive ryddet for greb, og vaskes. Der
kan sættes nye ruter når vi nærmer os at kunne åbne igen.

•

Nye reb?
Vi bestiller nye reb ved gubbies
https://www.gubbies.com/dk/ed-tower-bs-ts-10-5mm-200-meter
Der skal bestilles 3 ruller hjem, Micheal bestiller rebene.

•

4.

Andet?

Henvendelse fra JGK [10 min]
Udskydes til næste møde.

5.

Genindmeldte medlemmer (indmeldelsesgebyr) [10 min]
Vi tager ikke stilling til det i dag, klubmodul gør det ikke muligt at kræve indmeldelsesgebyr med
mindre man sletter profiler.
Der er blevet stillet forslag til generalforsamling omkring genindmeldelsesgebyr og pause bero vi tager
yderligere stilling når der er kommet en generel holdning fra klubben.

6.

Henvendelse fra Nicolai om børnetræning [10 min]
Nicolai har spurgt om gradvis genåbning af børne/Junior træning, vi følger DIF, DKLAFs anbefalinger og
åbner ikke op før der bliver givet grønt lys.

7.

Hvordan får vi aflyste aktiviteter gennemført [10 min]
Vi afventer og ser hvordan der bliver åbnet op for klubben igen.

8.

Evt.

