
Referat af bestyrelsesmøde den 27.09.21 kl. 18.00-19.30 
Til stede: Anders, Michael, Rasmus, Vibeke, Mette fra kl. 19.00 
Referent: Vibeke 

1 Godkendelse af referatet fra 19. 08.21 (vedlagt)  
Godkendt                      

2 Nyt fra ministrene (punktet springes over denne gang, da vi er pressede på tid og skal nå at behandle 
nedenstående punkter) 

3 Anskaffelse af mastercard (beslutning) (Anders) 
Vi aftaler, at Michael prøver at undersøge, om vi kan få et foreningskort, der ikke er knyttet til en 
enkeltpersons navn. Der er i øvrigt enighed om, at det vil være en god ide. 

4 Udfasning af CF-abonnementet fra 1. oktober 21 (beslutning) (Vibeke) 
Vi enes om at vente på forhandlingen med højskolen og Aalborg kommune. Vi har således holdt os til 
de tidligere indgåede aftaler. 

5 Invitation til møde fra Bo i Ulsted (beslutning) (Vibeke) 
Vibeke kontakter Bo for datoer til et møde. 

6 Prøveklatringer genoptages? (beslutning) (Vibeke) 
Freja har allerede indbudt til åbent søndag den 3. oktober og skaffet hjælpere. Mette ændrer teksten 
på hjemmesiden, så det igen fremgår at vi har gratis prøveklatringer den første søndag i måneden og 
igen åbent for betalte private arrangementer. 

7 Klubreb/medlemmers egne reb? (beslutning) (Vibeke) 
Vi diskuterer og finder mange argumenter både for og imod. Vi aftaler at Vibeke skriver og efterspørger 
klubretningslinjer for brug af klubreb hos DKLAF. 

8 Højskoleelevers klatring i fritiden (beslutning) (Vibeke) 
Da vi fastholder de allerede indgåede aftaler med højskolen, kan højskolens elever anvende de ti 
flydende medlemskaber. Derudover er vore medlemmer altid velkomne til at benytte 
gæsteordningen, så de højskoleelever, der er medlemmer af klubben, kan medbringe gæster her. 

9 Elitetræning for juniorerne (beslutning) (Vibeke) 
Vi enes om at lade træningen fortsætte som et privat initiativ, da tidshorisonten er kort, da træneren 
forventer at flytte fra byen til sommer. Herefter må vi drøfte fra sag til sag, hvis andre medlemmer 
tager initiativer til lignende. 

10 T-shirts – skal vi sætte gang i udlevering igen – uden årstal? (beslutning) (Vibeke) 
Vibeke tager kontakt til Sport24 for at lave en status på allerede bestilte trøjer og lave aftale for 
kommende bestilling. 

11 Googlekalenderansvarlig (orientering/beslutning) (Vibeke) 
Klubbens aktiviteter i Fællessalen skal fremadrettet noteres i en googlekalender, der er fælles for 
højskolen, Foreningen SPH og Aakk.  Aktiviteterne noteres 6 uger før den pågældende måneds 
begyndelse. Vibeke beder om hjælp til denne opgave – spørger Mikkel. 

12 Løn hjælpetræner – 75 kr pr gang eller pr time? (beslutning) (Vibeke) 
Vi beder børnetrænerne definere forskellen på en hjælpetræner og en træner, så vi kan vurdere 
beløbet for indsatsen. Der er enighed om at 75 kr pr gang er for lidt for en træner over 18 år. 



13 Datoer for bestyrelsesmøder fremadrettet:  
Torsdag den 14. oktober 
Torsdag den 18. november 
Torsdag den 16. december 
Torsdag den 20. januar 
Torsdag den 17. februar 
Generalforsamling mandag den 21. marts 2022 (beslutning) (Vibeke) 

Godkendt. 
14 Evt. 
 

 
 


