
Bestyrelsesmøde den 6. 9. 22 kl. 18.30 -21.00 

Til stede: Alle, foruden Jon 

Referent: Malene 

Malte er inviteret med til mødet fra kl. 18.30 – 19.00 og har følgende punkter til orientering 

og forslag. 

 

a. Status på nøglebrikker 

- 128 nøgler skal lukkes 

- Klubværten gør det kvartalsmæssigt og lukker ned 14 dage efter ubetalt kontingent 

b. Forslag til indkøb af greb, flere jugs og Downclimb greb 

- rute udvalget finder greb i samarbejde med klubværten 

c. Forslag til at prøve en ny graderings procedure. 

- Bestyrelsen er positive over at prøve metoden, som inkluderer medlemmer i klubben 

til at vurdere problemets grad.  

d. Idéer til Motionsugen og Kulturnatten fredag 14. Oktober  

- Medlems arrangement: Vis en klatrefilm om 

- åbent hus arrangement ala prøveklatring 

- Der skal skrives i instruktørgruppen  

e. evt. til og fra bestyrelsen 

- Arrangement med Ranum efterskole  

- vi skal have mere info før vi godkender.  

 

Godkendelse af referatet fra 16.08. 2022 (5 min) 

   

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

a. Socialminister (Malene) 

- god prøveklatring i søndags  

- graviditetssele - tal med Rasmus  

b. Klatrevægsmininster (Johannes) 

- App til vippevæggen - kommer mere info om det   

- Der er blevet bygget flere hylder til grebsopbevaring 

c. Konkurrenceminister (Jon) 

d. Kommunikationsminister (Mette) 

- har gjort klubværten til admin på facebook 

- har aftalt med friluftsland om 20% rabataftale på sko til en bestemt aften. Måske kan 

det også gøres oftere alt efter hvordan det går  

- har talt med gubbies ift. autobelay 

- svampen er blevet lavet  

e. Uddannelsesminister (Rasmus) 

- Chipsystem er fyldt, ift. værksted 

f. It- og praktisk minister (Stefan) 

- har givet rettigheder på klubmodul til Malte 

g. Økonomiminister (Rasmus S) 

- skal sende mere dokumentation til banken 

- har kontakt med bogholder om opdatering af budget   

h. Formand/kvinde (Vibeke) 

- Filmselskabet har optaget i klubben - vi kan måske få noget til intern brug  

- Møde med rengøringsassistent - er gået ned i tid til 10 timer - vi skal betale 7,2 timer.  



- børnetrænerne vil gerne have adgang til deltagerlisten  

- 1 børnetræner har sagt ja til instruktørkursus i Århus  

4. Orientering om sag om bevilget DIF pulje – og konsekvenser heraf (10 min) (Rasmus S 

og Vibeke) 

- juli 2021 fik vi Dansk idrætsfond pulje på 100.000 - vi afventer om 

budgetgodkendelse. Der er muligvis en konsekvens for at pulje skal tilbagebetales 

pga. for tidlig start af projekt. Vi skal derfor være tilbageholdende mht. brug af penge 

indtil vi ved mere.  

 

5. Holder vi budgettet? 

Nedslag i de væsentligste poster i budgettet. (10 min) (Rasmus S) 

- bogholder har ikke opdateret regnskabet efter den 28/2 - vi kan derfor ikke se hvad vi 

har brugt siden da.  

 

6. Dato for arbejdsweekend for bestyrelsen (5 min) (Vibeke) 

- der er aftalt at mødes fredag den 30. kl 16 i Vejgaard bymidte                            

 

7. Rutebygudvalg kommissorium (25 min)(Johannes) (Læs Johannes´s oplæg i Jira) 

- Johannes laver rettelser ift antal af medlemmer i udvalg og Stefan hjælper til med 

grammatikken  

- Johannes står inde for at alle kan være med i gruppen - Der kommer dog en form for 

intro  

Rutebygudvalg udkast skal godkendes (husk at kig det igennem derhjemme og give 

feedback på det) 5 min 

- Udkastet er godkendt  

Beslutning om vision for nedklatregreb i klubben og om der skal være eksternt budget til 

nedklatregreb. 5 min 

- Beslutning vedtaget: Der skal ikke laves et nyt budget for nedklatregreb 

Præsentation af plan for rutebyg i det kommende år og de 40 000 til ekstern byg + 

uddannelse af vores rutebyggere. 15 min. 

- Der kommer mere cirkulation ved at rydde en halv boulder hver fjerde uge 

- Der skal bruges eksterne til Aalborg open + til kursus til eksisterende rutebyggere til 

bouldering i december  

 

8. Klubbens holdning til junior-elite-træning, evt. økonomisk støtte. (10 min) Johannes 

- Vibeke vender tilbage til forældre til børn der går til elitetræning. Vi tager punktet op 

til mødet den 30. september.  

 

9. Dropbox (5 min) Stefan 

- Stefan viser hvordan man gør den 30. september  

 

10. Diskussion af priser på sikringskurser. (10 min) (Stefan) 

Forslag til prisforøgelse på K2/S2  - 25-30% - primo 2023 

- bestyrelsen er enige med at øge prisen med 50% pr. 1/1 2023  

Forslag til prissætning for K1/S1 – 250 kr – primo 2023 

- bestyrelsen er enig 

 

- Bestyrelsen besluttede at øge prisen for det samlede k1 og k2 kursus til 450 kr. 



- Yderligere fastlæggelse af beløb for K1 til 250 kr.  

 

Status på aftale med Friluftsland. (5 min) (Mette) 

- 20% på sko og seler en aften kl 18  i uge 39 

- Tilmelding + 30 kr, hvor man får en form for goodiebag fx kalkblok + proteinbar  

 

12. Hvad gør man, hvis man er usikker på om folk har sikringskursus? (5 min) (Mette) 

- Klubværten er startet på at lave et system, hvor det kan ses om man har kursus eller 

ej  

Lost and found kasse – må indholdet smides ud? Doneres til nye medlemmer ved 

introkursus (først til mølle princip)?(5 min) (Mette) 

Madras ved autobelay (kan det passe at det er bestyrelsens ansvar at klatrere ikke tager 

deres egen sikkerhed mere seriøst?)(10 min) (Mette) 

 

Evt. (5 min) 

 

- Vi kan få en konto hos flügger, der kan give os 10% tilbage til klubben gratis 

- Stefan er sur, over at vi ikke har konkret aftale med vores bogholder 


