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Bestyrelsesmøde den 14.10.21 kl. 18-20 

Til stede: Vibeke, Mette, Anders, Rasmus, Mikkel, Kathrine 
Referent: Kathrine 

1 Godkendelse af referatet fra 27.09.21 (vedlagt) 

Godkendt 

2 Nyt fra ministrene 

a. Rebminister (Mikkel) 

Intet nyt  

b. Boulderminister (Anders) 

Møde med sportshøjskole ift. DM – positivt udfald, de vil vende tilbage med yderligere planer. Har 

holdt møde med rutebyggerne vedr. kvalitet af ruterne. I et månedligt rul med udmeldt dato, 

hvornår der bliver bygget. Der skal bygges med workshop som fundament, hvorefter det bliver 

åbnet op for alle til byg.  

c. Kommunikations- og socialminister (Mette) 

Afholdt jubilæumsfest – gik godt.  

 

d. Kursusminister (Rasmus) 

Afholdt møde med tutorer for at planlægge fremadrettet datoer.  

 

e. Praktisk minister (Kathrine) 

Husk at svare tilbage til Kathrine om I svarer, når mails bliver sendt videre.   

 

f. Økonomiminister (Michael) 

- 

 

e. Formand/kvinde (Vibeke) 

Try-out er gennemført, 20 + deltagere hver gang. Dialog om det skal fortsætte ift. at skaffe nye 

medlemmer.  

Brainstorm omkring klubvært – Mette og Rasmus laver møde med Malthe.  

Henvendelse – alkohol og samfund, spørgeskema til juniorhold.  

Støvring gymnasium kommer med 4 klasser – 1 time hver – drop in på en onsdag – tutorerne tager sig 

af det.   
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Interesse i instruktøruddannelsen – meldes ud til flere som en mulighed.  

Henvendelse fra dansk klatreforbund, to efterskoler forbi med 15 mand fra hver efterskole.  

3 Børneholdets/trænernes brug af fællessalen (Anders) 

Medlemmer har henvendt sig og er i tvivl om de må være i klubben under børne/juniortræning, da 

flere har oplevet, at de er blevet bedt om at gå.  

Drøftelse om definition af områder og zoner – vi vil bede om en udmelding fra børnetrænere, i hvilke 

zoner de befinder sig næste gang.  

Hver torsdag fra 18.30-19 har børneholdet eksklusivitet på fællessalen. Eksklusivitet på 2 zoner når de 

træner. Stille den hvide tavle frem med info. Anders melder ud til dem.  

 

Googlekalender skal sættes op, så der er større gennemsigtighed på hvad der sker i klubben.  

 

4 Konkurrencestøtte (Michael) 

Sikre at beløbet ikke overstiger 5000 kr ift. det budgetterede. Skal vendes i bestyrelsen.  

  

5 Henvendelse fra Erik Sidenius om brug af Fælleslokalet og udstyr (Vibeke) 

Der skal forsøges kontakt til Erik igen med en mail – Mette læser efter.  

OBS på venteliste over medlemmer på sportshøjskolen.  

 

6 Klubreb/medlemmers egne reb? (beslutning) (Vibeke) 

Spørgsmålet tages op til generalforsamling.  

Indtil da stilles reb ud, og der tjekkes op på dem og der købes nye. 

Rasmus spørger til det i forbindelse med indkøb af sko – Vibeke spørger Jens med reb.     

 

7 Hængepartier – drøftelse og beslutning: 

Aalborg Open 

Jens Chr. har efterspurgt at Aalborg Open droppes og der laves et mini DM næste år for at teste 

formatet af. Anders svarer Jens Chr.  

Mastercard 

Kommer til næste møde  

Madrasser 

Intet nyt – her skal der tages hånd om det hurtigst muligt, så vi får det klaret i denne 

bestyrelsesperiode.  
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Vi skal have indhentet tilbud på madrasser. Kathrine undersøger med leverandører. Alle der har 

kontakter; send navne og numre til hende.    

 

Lånesko 

25% pr. sko – under 10.000 i alt – det er sagt ja til. Ca. 20 par 

Mikkel foreslår at Rasmus skal efterspørge om de vil give sponsorgaver til juleklatring. 

T-shirts 

Fremover vil vi i klubben have en t-shirt i hver størrelse som tutorerne kan prøve så vi selv kan sende en 

bestillingsseddel til Sport24. 

Googlekalenderansvarlig 

Rasmus  

8 Julefest? 

Lørdag d. 4 december. 


