
Bestyrelsesmøde den 08.04.21 kl. 18.00-21.00 
Til stede: AC, Freja, Rasmus, Vibeke, Michael og Mikkel 
Referent: Mikkel 

1 Godkendelse af referatet fra 04.03.21 (vedlagt) 
2 Nyt fra ministrene 

a. kommunikationsminister 
 Har kontaktet klubmodul vdr. indmeldelsesgebyr 

b. kursusminister 
 Har arbejdet på at opdatere biblioteket (6 bøger der mangler) + liste over bøger der skal købes 

ind (løber op i 2000 kr) 
 Retningslinjer for bogindkøb 
 Tutorudvalg 

c. socialminister 
 Sikkerhedsudvalget er i gang med at lave nogle infographics 

d. klatrevægsminister 
 Vi holder lift og forsætter indtil 19. april hvor liften bliver hentet. Vi lukker samme dag for alle 

nøgler for rutebyggerne. 
 Vi skal være opmærksom på at der er 30 års jubilærum i år. 

e. økonomiminister 
 650.000 kr stående på kontoen 
 Micheal er ved at lave besked i forhold til hvor få der har meldt sig ud af klubben.Det virker til 

at være præget af naturlig udmelding og mangle på indmelding at medlemstallet falder. 
 Micheal og sidse skal stadig mødes og gøres vores værdier i klubben op. 

f. formand/kvinde 
 Der er VVS der er ved at lave tilbud grebsvaskemaskinen 
 DIF og DGI har været på besøg i klubben med henblik på DM ugen. Det er lidt uafklaret om 

hvorvidt der kommer til at være boulder som scene. 
 Der er blevet holdt møde med Rasmus, Jens Christian og Tim ift. Manglende rettigheder i 

forhold til vores lejekontrakt. Brevet sendes til Erik samt Aalborg kommunes fritids forvaltning. 
 Der har været vandskade i klubben – det viste sig at være utæt tag 
 En alarm sensor er blevet skubbet skæv det har været nødvendigt at bestille en montør til at 

flytte og reparerer denne. 
 Stefan har lavet en vi savner jer video der har fået over 1000 visninger. 
 Vi venter på GO fra DKLAF til at børnene må komme i gang den 21. april. 

3 Generalforsamling 2021 – ny dato og meddelelse til medlemmerne (VR) (beslutning) 
 Vi sender udskydelse af generalforsamling ud til d. 20 maj. Vi venter med at sende en alternativ 

dato ud til vi ved mere om restriktioner. 
4 Praktisk omkring ny boulder (VR) (orientering og styr på løse ender) 

 Vi har været i gang med at rydde op i træ osv. således der er ved at være klar til atblocz kan 
komme i gang med at bygge. 



 Blocz er desværre ikke færdig med produktionen, men er blevet forsinket 2 uger eftersom der 
har været karantæne ved der produktion 

 Blocz håber på at komme i gang med at bygge i slut april. 
 Vi lukker rebhallen/vores afdeling imens blocz er der. 
 Vi skal have fundet en løsning til de gamle madrasser fra under vippevæggen til hvad vi vil med 

de gamle madrasser. 
5 Rutebyg m.m. Hvornår er vi færdige, så vi kan lukke nøgler ned igen?                                

 Vi holder lift og forsætter indtil 19. april hvor liften bliver hentet 
6 Grebsvaskemaskinen – superbrugere? (VR/MB) (beslutning) 

 Forslag om at vi skifter låsen således vi har en nøgle der kun kan åbne rummet, men som A-
nøglen også passer 

7 Dirks forslag til indretning af mellemetagen (VR) (beslutning) 
 Det besluttes at Dirk laver følgende for mellemetagen: Wall A - extra inbuild cabinets for 

11.000kr, Wall B Lockers on wheels 2.300kr. Det vil sige der afsættes 13.300kr til 
mellemetagen. 

8 Dirks forslag til linoleum på bænkene (VR) 
 Det besluttes at der skal tilføjes orange linoleum på toppen af bænkene i rebhallen pris 

4.200kr. 
 Det forventes at afsættes 17.500 kr + fragt til Dirk. 

9 Genåbning for børn og juniorer den 21. april (VR) (orientering) 
 Vi forventer at de starter den 21. april. De får sædvanlige trænings som de plejer. 
 Vi lader dem træne i fællessalen imens blocz bygger. 

10 Genåbning for voksenmedlemmer – kan vi forberede noget? - (diskussion)   
 Vi afventer til der kommer reelle anvisninger fra DIF/DKLAF 

11 Forslag til nye medlemmer i bestyrelsen….(diskussion) 
 Mikkel fortsætter 
 Freja vil hører 2 om de interesseret 
 Vibeke prikker Petter og hører om han vil. 

12 Næste bestyrelsesmøde... (beslutning) 
 Vi holder ekstra møde torsdag ift. d. 29 april såfremt der er kommet retningslinjer for 

genåbning.  

 Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 6. maj.  

13 Evt. 
 
 


