Referat af bestyrelsesmøde den 07.01.21 kl. 18.00-20.30
Til stede: online Rasmus og Michael, Vibeke, Freja
Referent: Mikkel
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Godkendelse af referatet fra 03.12.20 (vedlagt)
Godkendt, to tilføjelser ift. ændringer grundet Corona nedlukning angivet med rød i referatet.
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Nyt fra ministrene
a. kommunikationsminister
b. kursusminister


Biblioteket er ved at blive gennemgået



Alle lånesko er blevet repareret.

c. socialminister


Intet nyt

d. klatrevægsminister


Alle greb der var på lager er kommet i klubben



Der har været bygget nye ruter mellem jul og nytår



De er påbegyndt at sætte problemer i boulderen nedenunder, men er stoppet efter nye
restriktioner fra den 5/1-2021.

e. Økonomiminister


Vi har ca. 890.000 kr stående der mangler dog betaling til grebsvaskemaskinen.



Der er ved at blive lavet det sidste på regnskabet for 2020. Herefter gennemgår Micheal og
Vibeke dette.



Vi ser ikke den store udmeldelse, dog har vi ikke medlemstilvækst.

f. formand/kvinde
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Medlemstal under seneste nedlukning (gensidig orientering)


Som det er nu ser vi ikke væsentlig udmelding, vi har dog ikke medlemstilvækst.
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Evaluering af julekonkurrencen – hvordan fastholder vi medlemmerne under den fortsatte nedlukning
(VR) (diskussion)


Der har været god stemning om julekonkurrencen.



Forsøg med kort fortælling og billede fra klatreturer så vi minder folk om de er en del af
klubben. Freja sætter i gang.



Evt. forsøg med online oplæg fra Kristian eller en anden.



Forsøg med Søren Gertsen og klatreforbundets kalk. Øvelser og klatreform under corona.



Hangboard challenge – Jorne og Freja.

Højskolens klatretider efter 17. januar 21 (MB og VR) (beslutning)


Vi lader højskolen klatre hvis de vender tilbage, dog på bekostning af at vi har rute/problem byg
der roder.



Højskolen skal stå for alt rengøring såfremt de anvender vores faciliteter.

Rengøringen i klubben (AC+VR) (orientering)
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Møde med højskolen (VR) (orientering)
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Der bliver afholdt nyt møde ift. Diskussion af kontrakt.

Henvendelse fra Ranum efterskole om lån af lokaler (AC) (beslutning)
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Vi venter måneden ud med at ændre på rengøringspersonalet, hvis der åbnes mere op

Vi kigger på et at lave et overslag over hvad det skal koste som skole at leje sig ind. Mikkel og
AC ser efter det.

Henvendelse fra Rune Windfeld DKLAF om kurser i efteråret (VR) (orientering)


Instruktør 1 lørdag d. 9. og lørdag d. 30. oktober, 10:00-16:00



Instruktør 2 lørdag d. 13, 20. og 27. november, 10:00-15:00

10 Dropboxen er ved at være fuld. Skal vi tilkøbe plads? (VR) (beslutning)


Mikkel laver et overblik over løsninger.

11 Lån- og tilskud fra DKLAF og tilskud fra Prioriteringskataloget – udbetaling? Hvem gør hvad?
(beslutning)


Blocz kan ikke gå i gang før slut februar grundet corona.



Vibeke kontakter kommunen om udbetalingen af pengene fra prioriteringskataloget.

12 Generalforsamling marts 2021. Hvordan afholder vi GF? (VR) (diskussion+beslutning)


Vi håber på vi kan afholde generalforsamling fysisk
o

Problemer med online generalforsamling er der kan være medlem der ikke mener de
har haft lige adgang

13 Hvad skal færdiggøres inden næste bestyrelsesmøde, hvor Sidsel deltager? (diskussion)


Micheal sørger for budget og regnskab er klar.

14 Den nye boulder – infomøde m.m. (VR) (beslutning)


Den nye boulder vil være fæstnet i loftet. VR har talt med ingeniør ved Moe, der informerede
om, at spæret midt på kan give sig op til 4 cm ved snetryk, og at fæstningen derfor skal laves
med en teleskop-tilkobling (glidebeslag). Dette er givet videre til Blocz via Rune Træholt.



Der afholdes et møde hvor tegninger og processen præsenteres.

15 Grebsvaskemaskinen – levering, tilslutning og bestilling af tilbehør (VR) (diskussion +beslutning)

16 Evt.



Leveres om 6-8 uger.



Mikkel sætter sig ned med rute/boulder udvalget og kigger på kasser osv.



Vi snakker desuden om kursus/vejledning i hvordan maskinen anvendes.

