Bestyrelsesmøde den 18.11.21 kl. 18.30-21.00
Til stede: Mikkel, Anders, Mette, Michael, Vibeke, Kathrine, Rasmus
Referent: Kathrine
1. Godkendelse af referatet fra 14.10.21
Godkendt
1. Nyt fra ministrene
a. Rebminister (Mikkel)
Møde med klubmodul ift. rettelser af børneholdsmedlemskab. Link sendes ud ved ny sæson, derefter
har 2,5 uge hvor de skal tilmelde sig næste sæson. Hvis ikke bliver tilbuddet om pladsen givet videre.
Nyt design til hjemmesiden – prisen er 2000. Dette tager vi imod. Mette og Mikkel tager sig af det.
Klubmodul ift. filopbevaring i stedet for Dropbox. Det koster ikke ekstra. Det tilbud tager vi også imod.
Snakket med lift i dag – der skal oprettes en bruger ved Nordjysk lift.
Grebsindkøb – afstemning med Michael. 30.000 kr. fra eurohold til reb og boulder. Planen er at få
bestilt flere greb inden året er omme.
b. Boulderminister (Anders)
Haft møde med rutebyggere og lavet en rutebygger-weekend. Virkede til at virke rigtig fint og planen er
at det skal finde sted hver/hver anden måned. Større gennemsigtighed på at klubben gerne giver mad
når der bygges ruter. Der skal blot spørges et bestyrelsesmedlem.
c. Kommunikations- og socialminister (Mette)
Møde med Vibeke og Malte ift. klubvært og hvordan det kunne foregå ift. praktiske opgaver og
arbejdsopgaver. Der arbejdes på en færdig beskrivelse og hvad det ville koste klubben, og evt. en
præsentation på en GF.
d. Kursusminister (Rasmus)
Klatrerskoene er kommet og klar til afhentning. Rasmus henter og mærker dem. Der er samlet en liste
over bøger til biblioteket. Tager det med på næste møde.
Eventyrsport er villige til sponsorat.
Frilu&sland

e. Praktisk minister (Kathrine)
Madrasser – se nedenstående punkt.
f. Økonomiminister (Michael)
Været i gang med at få en underskrift vedr. tilskudsregnskab til kommunen. Undersøgt vedr. kort til
bestyrelsen og afventer.
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e. Formand/kvinde (Vibeke)
Der bliver sat gang i trøjer til tutorer. Der har været masser af besøg igennem fra forskellige skoler, og
det er gået rigtig fint.
Beskrevet igen overfor brugerråd ift. træningstider i december. Modstand på søndagen, men der er
dialog og vi må se om det lykkes. Det er ikke lykkes at få et brugerrådsmøde op endnu, men det kan
ikke lykkes før det næste år.
Samtaler om kommunen vedr. de beløb vi har fået tildelt vedr. væg i fællessal – der er blevet
fremhævet til at det også var til boulder og madrasser. Søjlefri løsning er ikke en mulighed. Væggen er
ikke en mulighed fra Sportshøjskolen idet de ikke ville kunne holde konkurrencer i lokalet.
Der er indkaldt til møde vedr. lejekontrakten, men der er ikke noget nyt.
Snak om udendørsvæg og mulighederne for denne.
Der skal laves et nyt indbetalingssted til indhold fra køleskabet. Brug af klubbens mobilepay i stedet for
Jeppes.
Rasmus og Michael opretter et pantkort til klubben.
Valg til folkeoplysningsudvalg – hvem vil med d. 30. november?
2.

Henvendelse fra børnetrænerne – vedlagt (Anders/Vibeke)

Der skal rettes ift. torsdagstilgængeligheden og at det kun er børneholdet, der har fællessalen til rådighed.
Der skal rettes ift. at der er 6 zoner i stedet for 7 zoner.
Der skal defineres senest hver d. 15. hvornår de vil bruge salen den efterfølgende måned.
Vi kommer fra bestyrelsen helt åbent for forslag til et møde. Vi mener dog at det er fordelagtigt for alle
parter, både for børnehold og øvrige medlemmer, at det er varslet på forhånd, hvornår der trænes.
Vi er enige i, at der burde være et børne/ungeudvalg.
Der indkaldes til møde tirsdag d. 23/11- Vibeke laver et historikoplæg – alle indkaldes til mødet.
3.

Udmeldinger – tilbagebetaling af kontingent (Michael)

Der er sendt mail ud før betalingen kan finde sted – det er eget ansvar at melde sig ud. Dem der fortryder
medlemskabet kort tid efter indmeldelse kan anmode om at få pengene refunderet og anmodningen vil
blive taget i betragtning.
4.

Julefest den 4. december – hvad gør vi? (Vibeke)

Der skal rækkes ud til festudvalg og øvrige medlemmer. Mette skriver til folk. Rasmus kan hjælpe. Mikkel er
også klar efter næste fredag. Vibeke hjælper også og skriver til Louise. Kathrine er klar til at hjælpe med
indkøb og alt det praktiske op til.
Der skal reklameres for det på FB, Mette laver opslag.
5.

Henvendelse fra Michelle DKLAF om træneruddannelse (Vibeke)

8 nye instruktører på vej – det udsættes.
2.

Hængepartier – drøftelse og beslutning:
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Mastercard (Michael)
Intet svar endnu
Indkøb af madrasser (Kathrine)
Der skal sendes tegninger – få Benky ud til at lave opmålinger i forbindelse med at de er i
København slut november. Kathrine skriver til Benky.
Henvendelse fra DKLAF om konkurrence (Mikkel og Anders)
Mikkel tager den på sig.
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