
Referat af bestyrelsesmøde den 03.03.22 kl. 18.30 -20.30

Til stede: Michael, Mikkel, Rasmus, Anders og Vibeke

Referent: Vibeke

1 Godkendelse af referatet fra 17.02. 22 (vedlagt)(5 min)

Godkendt

1 Nyt fra ministrene (15 min)

a. Rebminister (Mikkel)

-

b. Boulderminister (Anders)

-

c. Kommunikations- og socialminister (Mette)

Ikke til stede men har meddelt at, som vedtaget over Messenger, bestiller hun to Dyno autobelays hos

Gubbies.

-

d. Kursusminister (Rasmus)

Nye introkurser er slået op. Der skal afholdes hyggemøde en fredag aften i tutorgruppen.

e. Praktisk minister (Kathrine)

-

f. Økonomiminister (Michael)

Mangler fortsat lidt i regnskabet.

e. Formand/kvinde (Vibeke)

Mødet med højskolen og SIFA udskudt igen. Har afholdt møde med instruktørerne. Der er planlagt nye

sikringskurser, åbenhusdage, ude til inde kurser, børnetur og begyndertur. De kommende nye

instruktører var med til mødet.

Har talt med Aarhus klatreklub og DKLAF om klubværtløn og ansættelse.

Har sendt invitationer ud til Generalforsamlingen.

2 Ny madrasser – løse ender  (Vibeke) (10 minutter)

Anders tager kontakt til Benky for at få dato for, hvornår de kommer og færdiggør madrasserne og

lægger filt på Blocz-madrassen.

Mikkel bestiller ny container og aftaler placering med højskolens pedeller.

Vibeke kalder ind til arbejdsdag i klubben søndag den 20. marts kl. 10-14. Rasmus og Vibeke deltager.

Der skal ryddes endeligt op efter madras, så der er klar til BoulderCup den 2. april.

Fremadrettet kan medlemmer anvende egen kalk i pose – ikke løs kalk, men kalkblokke eller kalkbold.

3 Generalforsamling 2022

Dato for ekstra bestyrelsesmøde med Sidsel inden GF (Michael)

Michael har aftalt nyt møde med Sidsel: lørdag den 12. marts kl. 15.30.



Forslag fra bestyrelsen (Vibeke) (10 minutter)

Vibeke laver forslaget om klubvært og brugen af reb i klubben.

Michael laver forslaget om kontingentstigning (50 kr for voksenmedlemmer)

Anders beder dem, der gerne vil have et Kilterboard om at lave et forslag.

4 Gennemgang af regnskab og budget (Michael) (60 minutter)

På grundlag af ovennævnte gennemgang skal vi træffe beslutning om

1. størrelse af kontingentforhøjelsen (50 kr i kvartalet for voksenmedlemmer)

2. evt. ekstra tilbagebetaling af lån (fuld tilbagebetaling af DKLAF lånet)

3. klubværtløn (300.000 – budgetteres med ca. 400.000)

5 Vippevæg. Beregninger – afklaring. (Vibeke) (10 minutter)

Afventer Kathrine.

6 Pantaflevering (Rasmus) (5 minutter)

Rasmus kontakter firma.

7 Arbejdsdag? (Vibeke) (5minutter)

20. marts fra 10-14

2 Evt. (5 min)

-


