
Referat af AAKK Bestyrelsesmøde
30/06-22, kl. 18:30-22:00

Referent: Stefan
Generelt:

Vi mødes kl. 18 og tager afsked med Silas som træner. Mødet begynder kl. 18.30.
1. Godkendelse af referatet fra 14.06 22

2. Nyt fra ministrene (Kun information, ingen diskussion eller beslutning) (20 min)
a. Socialminister (Malene)

- Har holdt samtaler for klubvært
- Har holdt instruktørmøde

Det udmunder nok i en fest i efteråret
- Er ved at lave endnu begyndertur, sammen med Niels, i Norge
- Skal definere hvad Instruktørudvalget, sammen med Vibeke
- Skal instruktørudvalget slås sammen med Sikkerhedsudvalget?

Det skal arbejds på undervejs, ikke helt defineret.

b. Klatrevægsmininster (Johannes)
- Færdig med at bygge ruter på højvæggene
- Fået positiv feedback
- Den defekte autobelay er sendt til Gubbies, og vi får noget erstatning

tilbage
- En fysisk ting

- Bygget opvarmingsvæggen til DM
- Start byggeriet i Boulderne efter DM
- Er ved at se på det første batch af volumes

- Vi skulle gerne være klar til at holde en god konkurrence til
Aalborg open, med alle de volumes

- De problemer der fylder mest, bliver fjernet her om 2 uger
- Vibeke pointere, at der er nogen der ikke er opmærksom på at

der er et udvalg
- Dem bør Johannes tage fat i, såvidt muligt

c. Konkurrenceminister (Jon)
- Vibeke taler på Jons vegne:

- Jon har været til brugergruppemøde
- Generel positiv feedback
- Oktoberprøveklatring ryger der
- Det er blevet aftalt at lydniveauet sænkes

d. Kommunikationsminister (Mette)



-
e. Uddannelsesminister (Rasmus)

- Printeren er oppe at køre, så vi kan printe på den
- Introhold er kommet op for juli

- Der er få deltagere, der kommer derfor kun ét hold
- Planlægger møde for Tutorerne i August måned

- Formålet er at finde de aktive og inaktive, og rydde op
f. It- og praktisk minister (Stefan)

- Har overtaget DM
- Det gik pisse godt
- Fik netværket rigtig meget, og snakket godt sammen med

forbundet
- Stefan vil lave en drejebog om hvad der er sket, hvornår, som

vi kan anvende til næste DM.
- Har inviteret børne- og juniormedlemmerne til næste sæson m. Vibeke
- Har fjernet og redigeret rettigheder til diverse platforme
- Har leget med hjemmesiden, og rapporteret fejl til Klubmodul

g. Økonomiminister (Rasmus S)
- Ingen fremskridt ift. netbank
- (MANGLER INFO, KUNNE IKKE FØLGE MED)

h. Formand/kvinde (Vibeke)
- Et andet medlem har overtaget rengøringen for nu, frem til 17. juli.

- Skal bruge en kontrakt, Rasmus S vil lave det i weekenden
- Den sygemeldte rengøring er der noget med refusionen på

sygedagpengene, der virker kompliceret.
- Holder møder med de nye børneholdstrænere

- Der er 5 der starter til efter sommerferien
- Ytrer bekymring, om for mange trænere der får kompensation for så få

deltagere på holdene
- Vi vil gerne give godtgørelse, men hvis holdene er for små, så

er der hul i kassen
- DM kom til at fylde, selvom det ikke skulle.
- Johannes skal melde ind til DKLAF, hvornår vi holder Aalborg Open

3. Opsummering/evaluering af DM (20 minutter) Stefan/Vibeke
- Stor ros til Stefan fra Carsten i DKLAF
- Vi bør starte meget tidligere på året
- Mere kommunikation på hjemmesiden omkring DM, både hvordan man

melder sig til, og hvordan det bliver afholdt
- Vi skal have mere larm omkring DM
- Mere organisering ift. de frivillige
- Drejebog skal laves så vi kan gøre det bedre til næste år
- Den ansvarlige skal have adgang til den information der er tilgængelig
- Folk var glade, deltagerne havde det fedt, og det var en super fantastisk

oplevelse for dem, uanset.



4. Oprydning efter DM (5 minutter) Stefan
- Kampusboarded bliver sat op i dag
- Johannes prøver at rykke i nogle tove, og få nogle af

rutebyggerne/boulderbyggerne til at tage kaosvæggen ned
- Bannerne skal ned
- Pant skal på genbrugspladsen (tjek pantstation.dk, og tjek status)

- Stefan kører så småt derud i starten af næste uge
- Den er på vej ned

- Kasserne med greb skal på plads, de skal ovenpå eller nede i bunden af
“tårnet”

- Gerne i samme farve
- En masse skrald, der er under brandtrappen. De skal væk, pedellen rykker

efter det.
- En kalkposestald er også gået i stykker. Det skal bare ud

- Bannerne der hænger ved tårnet
- Madrassen foran ruden skal bare ned
- Kiosken skal stå op igen, bare med papiret på skabslågen

5. Skal vi lægge en arbejdsdag ind her hen over sommeren? Evt. i relation til
ovenstående punkt. (5 minutter) Vibeke

a. Der skal være grebsortering (gerne 20 mand, så det går hurtigt)
b. Optimering af grebopbevaring
c. Der slås arbejdsdag op d. 14, 10:00-15:00
- Der skal laves en jira-opgave på det

6. Tak til frivillige ved DM, men hvordan (5 minutter) Stefan
- Skal vi arrangere en tur et sted hen?

- Århus klatreklub? Der er rigelig mulighed for at prøve alt muligt.
- Vi kan høre dem ad, om det kan lade sig gøre?

- Drikkedunke eller Kalkbolde?
- Det skal undersøges, hvad det koster at få vores logo på.

7. Brug af klubben til privat træning – holdningsdiskussion og beslutning (20 minutter)
Vibeke

- Diskussionen løb lidt frem og tilbage, både for og imod
- Conflict of interest
- Risiko for at der kommer private betalinger til private medlemmer for

privattræning på klubbens remedier
- Det er ærgeligt at de specifikke “elever” går glip af træningen
- Det skal gå igennem klubmodul
- De skal ikke udvælges, men de skal have muligheden for at skrive ind, men

det er en anden diskussion
- Udvalget er måske ikke så stort et problem, eksempel fra fodbold med

a-hold eller b-hold



- Konklusionen blev, at vi laver et hold/event på klubmodul, Stefan og
Johannes laver det sammen

8. Hvilke madrasser skal ud af hallen? (5 minutter) Vibeke
- De skal opmagasineres ude ved Mads Mathies
- Mads skal tage fat i Johannes, ift. at

9. Løse ender på Jira, hvem tager dem? (10 minutter) Stefan
- Opråb om at kigge på jira, og gøre noget ved de opgaver der ligger.
- Tag fat i hinanden og lav nogle af opgaverne.

10. Klubvært orientering (5 minutter) Vibeke
- Spørgekompendium ift. ansættelse, med en prioriteret liste til de opgaver der

skal løses ud over almindelig drift.
- Vi fandt en kandidat, og vedkommende bliver nævnt, når ansættelseskontrakt

mv. bliver lavet korrekt med DKLAF.

11. Skærm, hvor skal den hænge? (5 minutter) Stefan
- Umiddelbart når vi kommer ind i klubben, halvvejs mellem både rebhal og

boulder.

12. Evt. (5 min)
- SIFAs beløb til begyndertur, hvor er vi med dem?

- Vibeke skriver til SIFA, og opdaterer os på slack
- Opvarmingsvæggen til DM er for lille, og skal udvides
- Skal vi have flere på konkurrenceposten? Den er ret stor, sammen med

brugergruppens ansvar for Jon.
- Vægtløfternes argument for at vi ikke kan få bygget væg på den sydvendte

væg i fællessalen, er ikke gyldigt, da vi har beviser for at det sagtens kan lade
sig gøre, fra DM.

- Hygge/diskussionsdag foreslået, men ukendt.


