
Bestyrelsesmøde den 18. og 19.
november 2022
Fredag fra kl. ca. 19.30 – 21.30
Lørdag fra kl. ca. 9.00-12.00 og 13.00-16.00

Til stede: Alle undtagen Jon
Referent: Stefan

Fredag 19.30-21.30:
1 Godkendelse af referatet fra 1. november 2022 (5 min)

● Godkendt

2 Nyt fra ministrene (Kun information, ingen diskussion eller beslutning) (15 min)

● Social

- Halloweenfesten holdes stadig d. 26, selvom der er julefrokost fra sportshøjskolen, men den
bliver afholdt i rebhallen

- Fejlen med brugergruppen bør ikke ske igen, det er stressende for frivillige
- Tur til Ranum efterskole, hvor et medlem er lærer
- Vi skal have nye instruktører; 2 medlemmer blev nævnt.

● Klatre

- Aalborg Open afholdt
- Feedback fra rutebyggerne, inkl. hvad der kan forbedres - uddybes i morgen

- Kalender lavet ift. DM næste år
- Nye volumes er kommet, afventer stadig andet batch
- Vippevæggen er bygget færdig, og registreret i appen
- Rutebyggere fra Aalborg Open er blevet honoreret
- Rutebygudvalget har haft møde, og fået klarlagt nogle forskellige detaljer, og tema-lagt

noget byggeteknisk
● Konkurrence

● Kommunikation

- Opdatering af hjemmesidens forside
- Halloweenfesten er også lagt på socialemedier
- Oplever mere respons på stories, end på posts

- Det fokuseres der på næste gang
● Uddannelse

- Er igang med at se på en helkropssele
- 3d-print af skiltene er ved at blive dannet
- Har studeret vores gamle computers program

● IT-og praktisk



- Har nudget bestyrelsen på Jira
- Opsat passwordmanager
- Sat opgave(r) ind på jira fra generalforsamling
- Undersøgt musikcomputer

● Økonomi

- Lavet aftale med bogholder
- Tirsdag og Fredag

- Fået børnetræner attester (mangler måske én)
- Kreditkort til Malte er på vej
- Maltes løn, til DKLAF, er blevet ordnet
- På dagsorden før næste møde; tilskudsregnskaber til kommunen.
- Fik fikset en faktura, der løb til et nj-klatreklub.dk domæne

● Formand

- Søgt SIFA julepulje

- Møde i SmåJobs i foreninger i Aalborg

- Vi skal bruge ansætte en til rengøring, da SmåJobs ikke kan tage opgaven grundet

begrænset timetal

- Snakket med Malte om hans opgaver i Mekka, om de kan løses her

- Bl.a. Specialklassebørn der skulle til parkour, et tilsvarende koncept med klatring i

AAKK

- God indgangsvinkel til kommunen, ift. hjælp med potentielt nye faciliteter.

- Møde aftalt d. 7/12-2022.

3 Årshjul (Stefan) (30. min) (skal laves)

- Stor planlægning med en god skabelon istandsat. Specifikke datoer udeladt, men planlægges i

starten af 2023.

4 MobilePay Business (10 min) (beslutning) (Stefan)

- Skiftes til Rasmus

- (Rasmus gør det selv)

5 Password Manager (10 min) (beslutning) (Stefan)

- Laver guide / henviser til hvordan man gør

- Forslaget udvides til at tage beslutning om at købe et nyt pengeskab;

- Forslaget vedtages, man skal kunne skifte kode

- Rasmus væver køber et pengeskab

6 Musikcomputer skal reddes/skiftes (10 min) (beslutning) (Stefan)

- Vi fjerner den, hvis vi kan verificere at programmet “STOP!” virker på Windows 11, så vi kan flytte

den til Maltes Computer
- Undersøger alternativ til STOP!, om det kan løses nemt

7 DM 2023 (10 min) (opdatering) (Stefan)

- Datoer fastlagt til d. 24-25 juni 2023



- Kval for senior lørdag
- Kval for junior søndag
- Begge finaler søndag
- Dobbelt så stor opvarmningsvæg

- Vi vil gerne trække på medlemmernes kompetencer, hvis muligt.

8 Retningslinjer for omfang af forplejning ved frivillige arrangementer – herunder JustEats tilbud (20.

min) (Beslutning) (Vibeke)

- Bekymring for de antal frivillige arrangementer der kan forekomme årligt.

- Begrænsning til sodavand;

- Til større arrangementer giver vi forplejning; møder og lign.,

- Diskussionen fortsættes med forskellige forslag, og endte med en enighed om følgende

- Ikke til hverdagens ting, såsom at være træner en dag, eller at være en instruktør en dag.

- KUN når vi inviterer til et arrangement, eller event eller møde.

- Vi blev enige om brug af just eat - det praktiske aftales senere.

Lørdag fra 9.00-12.00

9 Aalborg Open - evaluering (Johannes, Malte) (30 min)

- Det blev presset ind helt til sidst, og der blev ikke rigtig meldt noget ud før i sidste øjeblik.

- Problem med at finde rutebyggere

- Kaspers forventning til hvad der skulle ske, til hvad der faktisk skete, var meget forskelligt

- Der må være noget formalia der kan bruges, til at hjælpe rutebyggernes

overnatningsmuligheder og sådan.

- Johannes undersøger hvordan det kan gøres bedst.

- Vi skal være ude i meget bedre tid, gerne ½ år i forvejen

- Meget utilfredshed ytret fra Kasper, ift. forholdene

- Vi som bestyrelse vil undskylde til Kasper, Vibeke tager den.

- Tale om frivilligudvalg

- Organisering er sket for sent

- Tjekliste for hvad der skal til for at få det til at lykkes, er måske en idé

- Malte skal ikke forventes at deltage aktivt i planlægning/udførelse af arrangementet, men vil gerne

fungere som buffer

- Nedtællingsure mangler

- Nice to have:

- Frivillige med blå trøjer, som alle kan svare på alle spørgsmål

- Mangel på zoner i Boulder-kval

- Ikke den bedste beslutning for deltagerne

- Reb kvalifikation var for nem



- Logistisk var det en fejl der blev taget så meget ned, da nedtagning og opsætning af problemer

omkring Aalborg Open blev problematisk. Ønske om mere koncentreret område

- For meget omkring autobelay - nogen kom ikke på alle ruterne.

- Sikkerhedsrisici for sammenstød ved fald på 2 af ruterne

- Definition af aldersgrænse

- Sponsorater

- Vi skal være ude lang tid før, for at vi kan sikrer nogle fede præmier til deltagerne

- Forskellige slags præmier, bl.a. lodtrækningspræmier eller tilfældige præmier.

- Mette pointerer, at det er en god idé at få SOME / info ud før tid også, at man stadig kan

vinde noget, uden at være de bedste

- Vi skal give noget igen, ved sponsorater

10 Små jobs i foreninger

Malte og Vibeke orienterer fra møde og bestyrelsen træffer beslutning, om det er et tilbud, vi skal

benytte os af – og i givet fald hvilke aktiviteter, vi skal prøve at igangsætte. (20 min)

- Tager vi imod de her småjobbere, koster det os 25 kr./t + moms, men småjobberne bliver suppleret

fra kommunen og fonde, og får dermed noget tilsvarende supplerende dagpenge.

- De søger skarpt afgrænsede opgaver til disse mennesker, 1-3 timer max om ugen, regelmæssig og

gentagende, og så kan der strikkes et job sammen.

- 200 timer forløbet på et år. ca. 3-4 timer om ugen

- Vi tager et socialt ansvar, ved at tage dem ind.

- Goodwill ved kommunen

- Vi skal have en liste af opgaver de kan lave;

- Forslaget er vedtaget

11 Malte og Vibeke orienterer om evt. kommende samarbejde med Aalborg kommune – med henblik på

evt. klatreforløb med fx specialklasseelever og andre.  (10. min)

- Kræver måske nogle instruktører, alt efter hvad de skal lave

- Hvad er det vi siger ja til? Forventninger til hvad der skal ske, er det bare klatring, skal der

træningsplan på plads, hvor er vi henne?

- Måske kombineret med voksenhold, hvis det ikke er specialklasserne

- Malene mener ikke nødvendigvis, at det kræver Malte til specialklasserne, men indblik i hvilke typer

af personer det drejer sig om

- Forslag vedtaget

12 Gennemgang af besøgstal i klubben ud fra Maltes materiale for to uger i efteråret. (2 timer) Evt.

opdelt i grupper eller med andre adspredelser ;)

Vi har nu omkring 575 medlemmer og nærmer os dermed de 600 medlemmer, som klubben blev
dimensioneret til;
Ideer til, hvordan vi kan nudge medlemmer til at fordele sig anderledes

- Voksentræning med specifikt fokus såsom teknik, dyno, slab, off the wall træning
- Klubben skal altid være attraktiv at komme i, uanset tidspunkt
- Føltes nogle gange trængt, især i grotten, fordi man skal tage højde for folk på madrassen
- Medlemmerne skal måske opfordres at at være mere opmærksom på  køkultur, og



observationsevner til hvem der er hvor
- Segmentering er svært (reb kontra bouldering), for det bevæger sig også ind i visionen for klubben.

Hvor mange medlemmer kan vi have?
Diskussion af klubbens rummelighed.

- Skal begrænsningen øges til 700?
- Vedtaget

Begrænsningen tages op igen til generalforsamling 2023 for at høre medlemmerne om de oplever trængsel
på væggene/madrasserne.

Hvordan udnytter vi bedst klubbens faciliteter?
- Mere objektiv reklamering for rebklatring fra tutorerne
- Opfordring fra tutorerne til at benytte mindre aktive dage, til nye medlemmer; mandag, onsdag og

fredag

Hvilke grupper af medlemmer ønsker vi? (fx: børn, familier, studerende, mennesker med
funktionsnedsættelser, pensionister osv, osv)
Ønsker vi fortsat at afholde arrangementer – både interne og eksterne?

- Ja, men det er op til debat hvordan det fremadrettet skal håndteres

13 Godkendelse af retningslinjer for Rutebygudvalget (Johannes, 30 minutter)

- Vedtaget, med det forbehold at teksten justeres så der ikke forekommer misforståelser mellem
rute- og boulderområder.

14 Gæsteklatring pris øges til 50 kr. og 75 kr.

- Årsagen til det, er at vi oplever at det ikke bliver betalt for, og at det er for nemt at snige sig
udenom. Prisen er den samme som for den gamle klub, og er den er ikke fulgt med de nye faciliteter
og nye muligheder vi tilbyder

14 Øl og vand øges til 10 kr./dåse

- Vi oplever at det bliver købt også af sportshøjskolen, og at vi løber tør meget hurtigt, så
opbevaringspladsen blev også diskuteret

15 Låneskoene omrokeres

- Vi ser at vores medlemmer der har været medlemmer i lang tid, bruger klubbens sko, hvilket ikke er
tiltænkt. Vi vil gerne nudge til at det kun er nye medlemmer der bruger dem, men at disse skal
opfordres til at købe sko asap, eller til gæsteklatrere. Den nye omrokering, vil tvinge folk til at gå
rundt om et hjørne, og se hvem skoene er tiltænkt

16 Rutebyg udvalgs opbakning

- “Brev” skal formuleres til medlemmerne, om at vi imødekommer de nye ønskede tiltag fra
generalforsamling med diverse udvalg, bl.a. rutebygudvalget, som er igang med at lave nogle
retningslinjer for at imødekomme medlemmernes ønsker; Kvalitet og diversitet.

Lørdag kl. 13.00 – 16.00



15 Hvordan kan vi organisere holdtræning i klubben – for både børne- og voksenmedlemmer.

Brainstorm

Hvad skal der til for at vores ønsker kan indfries?

Hvordan kommer vi i gang?

16 Evt. (5 min)

- Honorering af rutebyggerne

- Honorering af tutorerne

- Honorering af trænerne


