Bestyrelsesmøde den 17.06.21 kl. 18.30-20.30
Til stede: Vibeke, Mette, Anders, Rasmus, Mikkel, Kathrine
Referent: Kathrine
1. Godkendelse af referatet fra 27.05.21
Godkendt
1. Nyt fra ministrene – kort orientering
a. Rebminister (Mikkel)
Intet nyt
b. Boulderminister (Anders)
Intet nyt
c. Kommunikations- og socialminister (Mette)
Fået login til instagram, begynder at tjekke ud med følgere og opdateringer. Skrevet til Christian vedr.
billeder på den store væg. Vil undersøge mængderabat ift. at få samle billeder og udskrevet på samme
måde. Tovholder på klubtrøjer.
d. Kursusminister (Rasmus)
Begynder at kigge på introkursus og samtale med tutorer, forsøger at få i gang til 1 juli. Snakket med
instuktører vedr. sikringskursus. Se punkt længere nede.
e. Praktisk minister (Kathrine)
Intet nyt
f. Økonomiminister (Michael)
Ikke til stede – kommune rykker på at indberette regnskab og indberette ift. børneattester
g. Formand/kvinde (Vibeke)
Har været til repræsentantdag – god dag. Intet nyt at berette ift. ændringer af kontingent mv. Ros fra
Dansk klatreforbund og en lovning på mere økonomisk støtte med konklusion at klatring fortsat er en
stigende populær sport. Forslag til socialminister vedr. sommerevent til OL.
Ansøgning ved DIFF fonden – 250.000 kr af Hans Christian – det ønskes at pengene skal gå til den nye
boulder.
Fra kommunen vil hjælpe det de kan i sagen mellem klatreklubben og sportshøjskolen. De vil sende
teknisk medarbejder ud for at vurdere om bjælker kan fjernes, så der er større råderum nedenunder.
Højskolens advokat mener det er klatreklubben, der skal betale.
Fredag d. 25/6 er næste møde – kommunen kan evt. agere som mægler.
Brugerrådsmøde blev aflyst – 28/6-28/7 er der ingen lærer eller elever på højskolen, så de nuværende
tider bliver fastholdt i fællesrummet.
2.
Forretningsorden
Godkendt fra alle – vi skal mødes og have den lagt op på klubmodul.
3.
Praktisk omkring den ekstraordinære GF den 29. juni
Mette og Kathrine sørger for indkøb
Bestyrelsen mødes kl 18 og stiller stole op
Ingen klatring under generalforsamling – ingen booking mellem 18-20
4.
Praktisk omkring genåbning (åben drøftelse – hvad mangler vi, skal noget laves om?)
Det er kun mundbindet, der ikke skal tages højde for.
Der begrænses ift. rengøring, da bookingerne er faldet.
Mandag, onsdag og fredag vaskes madrasser.
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Stikprøvekontrol foretages fortsat.
5.
Åbning for tilgang af nye medlemmer (hvad skal gøres – og hvem gør det?)
Der bliver åbnet op i klubmodul – alle får en mail. Mikkel sender. Evt. et introkursus.
Vibeke skal have genåbnet nøgler – de bliver 24/7 nøgler.
6.
Igangsættelse af kurser (intro, ude til inde og sikringskurser – datoer m.m.)
Rasmus kan få sikringskursus i gang i løbet af juli måned. Tirsdage/torsdage 19-21.30. Rasmus får dette
oprettet senest weekend. Introkursus sættes i gang – 2 timers varighed. Rasmus og Vibeke starter med at
tage de første.
Der er åbent for gæsteklatring med undtagelse af man-tors 17-21 max 4 gæster, hver gæst max 5 x pr. år.
Obs på mobilepay numre og at få gæsteklatring registreret.
Inde/udekursus tages der stilling til senere.
7.
Praktisk omkring ny boulder (orientering og styr på løse ender)
Formand og boulderminister tjekker op på byggeriet den første uge. Mikkel sørger for at få ryddet første sal
i løbet af weekenden. Vi danner overblik over affald og aftaler derfra.
8.
Tilbud på nye madrasser til boulderområderne (hvor og hvem?)
Undersøgelse af hvor vi kan bestille nye madrasser – gerne i Danmark. Tilbud først, Anders sørger for at
begynde at undersøge firma.
9.
Biblioteket (beslutning - se bilag)
Indkøbsliste opdateres løbende – der vil komme post på Facebook omkring bøgerne. Der skal stadig samles
et udvalg til at supplere Rasmus.
10.
Forslag om zoneopdeling af klubben (beslutning)
Zoner i klubben med max antal personer, ift. at konkretisere antal personer ift. covid-19 regler.
Dette er udarbejdet i forrige bestyrelse og godkendes til at træde i kraft. Man vil fremadrettet kunne booke
zoner til hold.
11.
Drøftelse af udspillet til Højskolen omkring kontrakt/fællessal – se bilag
Enig om alle de fremlagte krav, der ønskes indføres i mødet d. 25/6. Bestyrelsen har godkendt.
Husk at vi ikke må bruge Sportshøjskolens kalk.
12. Evt.
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