
Bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022 kl. 16.30 – 19.00
Til stede: Alle

Referent: Malene

1 Møde m. Mads Wied fra B&W, angående holdtræning

Mads Wied fra B&W er med mødet på Teams. Læs gerne Mads’ oplæg om holdtræning i B&W inden mødet.

Mads har mulighed for at deltage frem til senest kl. 18.00.

Noter:

Opfordrer alle børn til at komme en dag ekstra i ugen udover træning
De vil gerne holde børnene på overgangshold for at undgå at børnene springer fra hvis de ikke vil bruge tid
på elitetræning. Det bliver dermed muligt at skalere op og ned.
7-10 klatrer topreb
10-14 og 15-18 - ikke elitetræning: spændende alsidig indhold men ikke presse til præstationer
Tilbyder dem der har interesse i træning at komme på talenthold 12-13 år
Der blev behov for flere trænere
De lønnede deres trænere: skabte større forventning til trænerne.
Forberedelse blev betalt
De samles to gange om året, hvor de tager intern uddannelse - som er lønnet
De skal alle have træner og instruktøruddannelse
Alle team består af 3 medarbejdere: erfaren, erfaren + juniortræner
Der er 18 børn på hvert hold
Der var en bekymring for bestyrelsen om medlemmerne så kom til at betale bor børnetrænerne
Holdene er 1000 kr pr. Sæson
Det er farligt at kalde et barn for talent meget tidligt, da det kan være meget opslidende - både mentalt og
fysisk
En trænerdiplomuddannelse koster 30000 - der er en risiko for at de flytter - det tager de ikke så tungt og
ser det som en naturlig ting.
For at få uddannelsesmidler har de haft en ansat til at søge midler - da de skal dokumentere alt det de gør.
ca. 5 timer ugentligt
Alle børn bruger grigri+ til at sikre med for at sørge for mere sikkerhed
En han kender der hedder susanne kan hjælpe

2 Godkendelse af referatet fra 6. september 2022

(5 min)

Referatet blev godkendt.

3 Nyt fra ministrene

(Kun information, ingen diskussion eller beslutning) (15 min)

Socialminister (Malene)

- Vi mangler seler

Klatrevægsmininster (Johannes)



- volumenindkøb er sat igang - der skal betales faktura den 5/10

- Rutebyg intromøde: fase 1 for frivillig rutebyg

- de tester rydning af boulders

- planer for kurser - både kursus 1 og 2

- de er igang med at arrangere rutebyggere til Aalborg Open - De vil gerne konbinere det med

et rutebygger 1 kursus

- Har bygget volumes

- Er gang i Aalborg open

Konkurrenceminister (Jon)

- Brugergruppemøde

- 15. oktober kommer der til at være ekstra folk i egne lokaler

- de arbejder på musikregler for at reducere lydniveauet

- Jon har punkter fra et medlem, der har en klage, som han sender til os

- Vibeke efterspørger dagsorden for næste møde

Kommunikationsminister (Mette)

- Friluftslandevent: 20 % på hele butikken, da de så volumen af mennesker der dukkede op. De kunne

ikke have alle mennesker i samme område på én gang, og måtte sprede os ud og give 20% på hele

butikken. Vi kan ikke forvente det bliver 20% på hele butikken til næste event.

- Det gik super godt, og de kunne godt tænke os at vi gør det et par gange årligt, udenfor

højsæson.

Uddannelsesminister (Rasmus)

- Skal lave flere introkurser så der kommer 1-2 kurser om ugen samt et ekstra efter prøveklatring

- SOP med husregler er undervejs

- Skal købe nyt udstyr: Seler, graviditetssele, reb - snak med Staun

It- og praktisk minister (Stefan)

- Har observeret at lånesko bliver brugt af medlemmer - det skal der gøres noget ved

Økonomiminister (Rasmus S)

- Har noteret at bogholderen stadig ikke er helt med.

Formand/kvinde (Vibeke)

- til vores sidste møde fik vi gennemgået budgettet og der kom ro på, da der var råderum til

pludselige uventede udgifter.

4 Forøgelse af godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og trænere

Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og trænere øges fra 2000 kr. til 2200 kr. for at dække et års

kontingent. Er drøftet tidligere. Skal godkendes. (Vibeke) (5 min)

- Det vedtages af bestyrelsen

5 Dato for bestyrelsesweekend først i 2023 besluttes

(Vibeke) (5 min)

- Vi booker den 18. - 19. november



6 Kulturnatarrangement og Prøveklatring fredag uge 41 bemandes

(Vibeke) (5 min)

- kulturnat den 14. oktober

- Film kl. 20: klatring lukkes ud over fællessalen

- Malene snakker med Malte

- Prøveklatring: Vi prøver at finde instruktør til eventet

7 Aalborg Open

(Johannes og Jon) (20 min)

- Lørdag d. 5/11-2022 - 10-22 med frivillige 10-19 for deltagere

- Kan vi lønne en til rengøring efter festen?

- Der skal anskaffes frivillige

- Indskrivning, pointteller, sikkerhedsvagter, 2 oprydning, dommer, kommentator til finalen,

bod.

- facebookopslag, mails og instagram skal laves

- Skal der laves en fest på aftenen

- Præmier

- Mette snakker med friluftsland

- Vi skal oprette et event med programmet som kan sættes op på klubmodul

- forplejning af frivillige:

- Mette kigger på drikkedunke

- sandwich og drikkevarer

8 Evt. (5 min)

- Der er gamle opgaver der hænger i Jira - hvad skal vi gøre, for at de kommer i gang / bliver afsluttet?
(Stefan)


