
 

 

Bestyrelsesmøde d. 25. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00 
Tilstede: Mikkel, anne cathrine, Vibeke, Rasmus, Micheal, Mads (på skype) 
Referent: Mikkel 

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

Micheal 

2. Status fra minister [10 min]  

a. Økonomi (Michael) 

Rengørings kontrakter er ved at være på plads. Timeseddel er udfyldes og sendes gerne til 

kasserne 

b. Uddannelse (Vibeke) 

Der er afholdt 2 introhold 

Alle nøgler skulle gerne være åbnet 

Instruktør 2 kursus er ved at blive planlagt bliver højst sandsynligt afholdt som to weekender i 

august og 2 i september 

5. september afholdes der juniortraf i streetmekka. 

VI skal lave en mail til nøgler 

c. Kommunikation (Anne Cathrine) 

Intet nyt 

d. Social (Cecilia) 

Intet nyt 

e. Klatrevæg (Mads) 

Alt arbejde med Per er færdig. Der mangler stadig el (lys) i moonboardet 

f. Konkurrence (Mikkel) 

Intet nyt 

g. Praktisk/Formand (Rasmus) 

Intet nyt 

3. Status på det om/nybygning [15 min] 

• Vippevæg 

Den er blevet malet.  

Hans vil gerne være tovholder for at opsætte greb på vippevæggen. 

Vi skal have fundet en der eftertjekker wiren i starten. Vi vil hører om Hans vil stå for at udpege en 

kontrol gruppe.  



 

 

Vibeke hører Føns om han vil kigge på sikkerheden/wiren. 

Der er lavet stop således væggen ikke kan vippe frem og tilbage 

• Moonboard 

Mangler El (lys) 

Nye greb serier er bestilt men ikke ankommet endnu. 

Madrassen skal skæres skæv. Mads hører Casper om han vil hjælpe med dette. 

• Tilbud på ny boulder 

Boulder udvalget skal mødes og få diskuteret de to tilbud der er hentet hjem. 

4. Lempelser af coronatiltag [20 min] 

• Booking 

Booking frafalder 

Lav henstilling ift. primetime og rengøring, der skal overholdes maksimale antal i boulder 

områder. 

VI stiller bænke ind i øvre boulder. 

• Antal medlemmer i klubben 

361 medlemmer i alt 

• Medlemsstop 

Vi åbner op for medlemstilmelding igen. 

• Gæsteklatring 

Gæsteklatring mellem klokken 7:00-17:00 

• Kurser 

Vi forsøger at holde introkursus 1 i Juli og August. 

• Andet 

VI tilbagebetaler penge for sikringskursus for April. 

Vibeke skriver til Jesper med retningslinjerne for fællessalen. 

5. Evaluering af rengøring [10 min] 

• Tidsforbrug, sprit m.m. 

Der bliver brugt ca. 2 timer på rengøringen. 

Dejligt at klatre på rene madrasser 

Der bliver ikke anvendt ret meget sprit. 

6. Ansøgning af Toms Guldpulje [5 min] 

Lader vi ligge for nu, Ansøgningsfrist 31 august 2020 

7. Ansøgning af DIF og DGI´s foreningspulje [5 min] 



 

 

Ansøgningsfrist 31 juli eller 31 oktober 2020. Fra 30.000-300.000 behandles. 

Hans Linde og Jens Christian er gjort opmærksom på dette. 

8. Repræsentantskabsmøde SIFA 24. august. Hvem deltager? [5 min] 

AC og Vibeke deltager 

9. Generalforsamling [30 min] 

• Hvor, hvornår og hvordan? 

Vibeke spørger højskolen om vi kan være i horisonten på højskolen. 

Dato torsdag d. 13 august. Invitation skal udsendes den 13 juli. 

Indkommende forslag spørges om disse stadig skal stilles. 

Den specifikke dagsorden diskuteres på et senere møde 

Næste bestyrelsesmøde 4. august. 18:00-20:00 

10. Evt. 

Der har været positive tilbagemelding omkring problemer sætningen og rutesætningen. 

 

 


