
Referat af AAKK Bestyrelsesmøde
14/06-22, kl. 18:30-22:00
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DM
Frivillige til DM

- 6 lørdag
- 7 søndag
- 1 fotograf
- 1 mediciner - vi mangler én til
- vi mangler 8-10 personer pr dag
- søndag formiddag er mest kritisk
- Mandag morgen er deadline for at finde frivillige
- +4 der er spredt over to dage: Vi skal bruge navne, og tidsrum på frivillige før vi er

sikre på dem.
Andet

- Jon og Johannes har lavet en logistikplan
- Jon skal kontakte Erik om vi har køkkenet for os selv lørdag og søndag
- højskolen kan ikke udbyde værelser
- Jon hører Jakob igen om balkonen er fri imens der er DM i vægtløftning
- Vibeke hører Per om han vil lave en opvarmningsvæg. Én frivillig vil gerne hjælpe

med at bygge.
- Stefan er madansvarlig begge dage til frivillige og deltagere
- Vibeke køber ind til “Kiosken”

- Chips, müslibarer, sodavand
- Jesper fra kolding vil gerne være “Chef for isolation”
- Stefan siger noget afsluttende søndag til at takke vores egne frivillige
- Samtykkeerklæring til at tage billeder af folk til indskrivning til DM
- Rasmus har talt med friluftsland ang. sponsorater

Nedpilning af greb
- Vi piller greb ned fredag kl. 18, lørdag og søndag
- Vi mangler flere frivillige til at hjælpe

Præmier
- DKLF sørger for præmier (Stefan)
- Stefan siger ja til Climb labs tilbud

Brugergruppemødet (jon)
- er blevet udsat

Johannes:
- har bygget klatrevæg
- Den nye autobelay er kommet op - så nu har vi to
- har fundet ud af hvordan man fikser nøglebrikker til værkstedet

Mette



- Mangler svar fra Gubbies om defekt autobelay
- Fotograf fra DM vil også tage billeder til instagram

Rasmus
- har tjekket lånesko og kasseret 3 par
- Sætter plakaten op inden DM

Stefan
- har bestilt den nye hjemmeside

Rasmus Kasser
- skal ændre kontingent på klubmodul

Vibeke
- Vi har fået meget få henvendelser på infomailen
- Vi har fået enkelte henvendelser på børnetræning og Vibeke forsøger at sætte et

hold op
- inden for en uge skal vi have sendt mails ud forældre ang. deadlines til optagelse og

tilmeldig på børnetræning
- Vi mangler definition på hvad der skal til for at rykke på juniorholdet

- sidste gang blev det defineret som, børn/ junior øvede + børn/junior
begyndere

- vi skal have punkt ang. børnetræning på næste møde
- Børneattester fra den 1/7: Hvis vi har en positiv børneattest skal vi ikke meddele dem

fra udelukkelses nævnet

Forsikring netbank (5 minutter) Rasmus
- sæt på næste uge

Henvendelse fra virksomhed (beslutning) (10 minutter)Vibeke – se mail
- Vibeke godkender: ordning fra virksomhed med få rettelser:

- Virksomhedens kan ikke få reduktion på medlemsskab
- En instruktør skal tjekke hvis nogle melder sig ind og gerne vil rebklatre uden

officiel sikringskursus

Henvendelse fra Join (beslutning+kontaktperson) (10 minutter) – se mail
- ses som et supplement til buddybanken
- Det er god reklame for klatreklubben
- Rasmus tager kontakt: han skal spørge hvad vi kan gøre hvis vi vil melde os ud/term

of service

Henvendelse fra Stefan Popovici (beslutning+kontaktperson) (10 minutter) – se mail
- Vi takker nej - Vibeke skriver

Henvendelse fra Claus Bergmann, (beslutning+kontaktperson)(10 minutter) – se mail
- Malene undersøger

Børneholdet. Tilmelding til hold i august. Trænere? Vibeke (15 minutter)
- Stefan og Vibeke tager den se tidligere punkter

Gave til Silas (5 minutter)
- Staud, snoller til ungerne, kort samt gavekort til friluftsland



Evt. (5 min)
- Mette har opgaven ang. svampen - reparation samt vinterisolering - hun har kontakt

til medlemmer
- Vi skal have et eksempel på hvordan vi laver udlæg i bestyrelsen
- der blev stillet spørgsmål ang. paypall for internationale kan betale medlemsskab.

Det gør vi ikke
- der er to der har meldt sig på rutebyggerudvalget


