
Referat af AAKK Bestyrelsesmøde
31/05-22, kl. 18:30-22:00
Referent: Malene
Generelt:
Betaling for trænere og instruktører blev diskuteret. Der har ikke været noget plejer, og det
skal nok defineres konkret, hvordan det bliver honoreret.

Autobelays
- johannes har testet de nye autobelays
- den ene er defekt og skal sendes tilbage eller have service på
- Mette kontakter udbyderen: Gubbies
- Johannes har lavet nye bøsninger i ankeret autobelayen hænger på

Planlægning af DM
- Jon har lavet en generel oversigt over arbejdsopgaver
- Jon har snakket med Niels Staun samt Karsten fra klatreforbundet
- DKLAF har sørget for overnatning til rutebyggerne
- Karsten holder styr på greb til streetmekka
- Kommunikation ang. rutebygning skal sendes til Bjørn
- Vibeke foreslår at vi tager vores campus board ud i streetmekka da det alligevel skal

tages ned for DM, men der var enighed om, at den var for stor til at transportere. Vi
mangler et sted at opbevare den under DM weekenden.

- Hjælp til transport fra klatreklub til streetmekka
- Skal vi skaffe kamerafolk til at filme klatrere?
- Skaffe medicinansvarlig på dagen: evt. spørg medicinstuderende medlemmer i

klubben
- vagter under isolation skal skaffes -  Niels Staun vender tilbage til jon
- Der er præmier der ikke er dukket op: Vi har kun modtaget 6 crashpads af 8, og de 8

lamper + 8 kalkposer mangler også
Info fra Staun om DM

- Niels Staun Laver dommerkursus om lørdagen kl 10-12
- Niels Staun regner med at der kommer 100-120 deltagere totalt (børn og voksne)
- Forbundet kommer med præmier
- Jens fra kolding kan koordinere vagter: Niels spørger ham

Grebsnedtagning
- Mette laver et Post: Få frivillige til nedpilning af greb: weekenden starter fredag den

17. juni kl 18 og ikke før pga. arrangement. Det hele skal pilles ned. Vi spørger
Mikkel om han vil være ansvarlig.

Rasmus kontakter friluftsland ang. sponsorater
Opgaver til Jon ang. DM

- Har vi køkkenet under DM?
- Jon spørger vægtløfterne om de skal bruge balkonen til tilskuerpladser til

vægtløftnings DM
- Generel skafning af frivillige



- Frivillig til indkøb skal bruges
- Forplejning: til klatrere samt til salg
- Jon spørger højskolen mht overnatning til klatrere

Vibeke laver opslag: Koordinering af frivillige skal se til en infodag 8. og 9. juni
- Niels Spørger Frivillige fra Bouldercup om de vil være frivillige igen

Mette kontakter: Søren Gertsen vil gerne hjælpe til med at bygge kaosvæg til opvarmning
- Vi skal finde to mere til at bygge samt koordinere.
- Niels Staun Kender kravet

Logistik til DM
- Johannes og Jon taler sammen om logistik
- Løsning til isolationsrum kan være i rebhallen
- Der er behov for en væg til at holde klatrere varme - fx kaosvæg

DM Ugen
- Johannes prøver at finde frivillige iblandt juniorerne. Aalborg kommune vil gerne

have to “guider” der har en vest på som kan besvare spørgsmål om klatring

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

- Har kontakt med Undlsted klatreklub og afventer dato
Klatrevægsmininster (Johannes)

- Har lavet SOP til rutebyggerudvalg samt indmeldelse i et udvalg, og flere til. Disse
skal gennemgås før vi kan godkende.

- Har kigget på Autobelay
Konkurrenceminister (Jon)

- Har haft møde med brugergruppen: SIFA og bestyrelsen fra Sportshøjskolen var med
- De fik talt “ind til hinanden” for at skabe en god relation
- Til næste møde snakker de om støj og evaluering af bookingsystem

Kommunikationsminister (Mette)

- småting hist og her

Uddannelsesminister (Rasmus)

- Introkurser er kommet op og overvejer om der skal være i sommerperioden
- Rasmus vil lave sommerafslutning for tutorer
- Rasmus er igang med at lave plakat med bestyrelse

It- og praktisk minister (Stefan)

- har fået styr på klubmodul og samler op på nyt design på hjemmeside
- har kigget på internetrettigheder og vil følge op på det
- har lavet SOP for sikringskursus

Økonomiminister (Rasmus S)

- har ringet til bank og nemid



Formand/kvinde (Vibeke)

- Har været til møde med Sifa og højskolen: Brugergruppen gik fra 7 til 3 medlemmer
som består af Erik forstander, Helene fra foreningen samt Jon.

- Vibeke har lavet opslag til klubværten og vi skriver timelønnen på.
- har lavet infomail om døre der skal lukkes

Klubvært (10 minutter) Vibeke
- Malene og Vibeke deltager i ansættelsesudvalg + to medlemmer, der kan bidrage

med forskellige erfaringer

Godkendelse af forretningsordenen (5 minutter) Vibeke/Malene
- Forretningsordenen er godkendt og Stefan lægger forretningsorden op på klubmodul

Forsikring netbank (5 minutter) Rasmus
- vi sætter det på næste bestyrelsesmøde, da der stadig ikke er kommet adgang,

grundet lang behandlingsproces i banken.

Brug af Semi-assisterende bremser (5 minutter) Malene
- Vi diskuterede emnet og kom frem til at vi lader være op til Dansk Klatreforbund, hvis

vi skulle lave ændringer ift. sikringsteknikker.
- Vi tager punktet op til instruktørmødet angående medlem, der lavede en alvorlig

sikringsfejl.

Nøgler og introkursus til forældre på børneholdet (5 minutter) Malene
- forældrene må gerne få nøgler og introkursus
- malene laver introkursus til forældre i august

Fremtidsvision for Børne- og Juniorhold, der er ikke nogle faste trænere for børneholdet lige
nu. (5 minutter) Johannes

- vi mangler en fast træner til børneholdet
- i nødsituation kan vi købe en træner af DKLAF

Anerkendelse til Silas der stopper efter 9 års fast trænerindsats (5 minutter) Johannes
- Silas slutter i juni
- vi sætter den på jira med idéer til gaver

Kommunikation eller mangel derpå (5 minutter) Stefan
- Vi skal besvare mails, da vi andre famler i blinde efter information.
- det er godt at lægge opgaver op løbende på jira - det letter bestyrelsesmøderne

Online lagring, muligheder, begrænsninger og valg (10 minutter max) Stefan

- Stefan finder ud af det

Evt. (5 min)



Vi har brug for at have mails til ministrene. Dette sætter stefan op


