Referat af bestyrelsesmøde 4. august 2020
Tilstede: Michael på Skype, Rasmus og Vibeke
Referent: Vibeke
Da vi ikke var nok til stede til at være beslutningsdygtige, uddelegerede vi diverse opgaver til GF 20 og til
den daglige drift pt. Flere punkter blev orienterende.
1.

Status fra minister – punktet springes over

2.

Status på om/nybygning
Rune Træholt kontaktes under mødet, og vi får tilsendt de to tilbud på ny boulder, som
boulderudvalget har fået hjem og valgt imellem. Det valgte tilbud bruges til at lave finansieringsplan
for det kommende boulderprojekt.

3.

Daglig drift under coronaen [30 min]

Max antal besøgende i klubben – springes over
Køkkenet – vi ønsker det fortsat lukket
Klubbens udstyr – vi foreslår at lave udstyrspakker til hhv. sikringskurserne og børnetræningen, så udstyret
ligger i karantæne mellem brugen.
Gæsteklatring – al gæsteklatring er igen åben
Introkurser – vi forsøger at få slået en række Introkurser op hurtigst muligt, da der er mange nyindmeldte.
Intro 2 bliver uden toprebsklatring. Vi kan overveje at finde en dg på et senere tidspunkt, hvor vi tilbyder
dem der har lyst at komme og toprebsklatre. Vibeke kontakter tutorerne.
Sikringskurser – vi prøver at få et kursus i gang hurtigst muligt. Vibeke kontakter instruktørerne.
Børnetræning – Vibeke kontakter trænerne og foreslår at både børne og juniorhold går i gang med den
føromtalte udstyrs pakke og de allerede udmeldte corona-regler.
Mads Egekvist begynder i trænergruppen. Han er gjort aktiv på trænernes messengergruppe.
Andet
4.

Evaluering af rengøring

Skal den ekstra rengøring fortsætte? – Vi ønsker fortsat den ekstra rengøring. Michael tager udgiftsposten
med i det kommende budget.
Hvordan går det med den alm. rengøring? – Gulvet i rebhallen er meget beskidt. Vibeke taler med
rengøringsgruppen om dette.
5.

DKLAF´s grønne politik

Der orienteres kort om henvendelse fra DKLAF ang. Grebsvaskemaskine. Vibeke kontakter forbundet for at
få mere eksakt viden om deres tilbud.

6.

Ansøgning af DIF´s sommerpulje – ny frist – Den nye bestyrelse må se på denne pulje.

7.

Repræsentantskabsmøde SIFA 24. august. Tilmelding med nemtilmeld [5 min]. Vibeke er tilmeldt –
skulle AC også med?

8.

Generalforsamling
Rasmus laver oplæg til det materiale, der skal udsendes senest fem dage før GF. Vi vil prøve at få det
ud fredag.
Michael opdaterer budgettet – ændrer medlemstal, nedgang i aktiviteter m.m. og kontakter Sidsel for
at få skabet godkendt. Regnskabet skal underskrives af alle inden udsendelsen.
Vibeke kontakter forbundet for at få detaljer om lån og finansiering af grebsvaskemaskine.
Rasmus laver oversigt over prisoverslag og finansiering af den ny boulder.
Rasmus har bedt Mette være sekretær og Andreas om at være ordstyrer ved GF. De har begge sagt ja.
Fra udvalgene orienterer Freja fra festudvalgt, Mette fra Street Mekka, Silas fra børnetræningen og
Vibeke fra Introkurser og Instruktører.
Vibeke skriver beretningen.
De indkomne forslag medtages på GF, dog sådan, at Vibeke omformulerer Jornes forslag, så der kan
stemmes om det (på dansk). Oversættelsen sendes til Jorne til gennemsyn og accept.
Vi har Horizonten til rådighed fra kl. 18 – 23.
Der bliver sodavand i pausen. Hvem indkøber?

9.

Evt.

