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Bestyrelsesmøde den 19.08.21 kl. 18.30-20.30 
Til stede: Vibeke, Mette, Anders, Rasmus, Mikkel, Kathrine, Michael  
 

1. Godkendelse af referatet fra 3. august (vedhæftet) 
Godkendt  
 
2. Nyt fra ministrene: 
 
a. Rebminister (Mikkel) 
 
Været ved at oprette børnetræning med Vibeke. Klatre med forældre uden hold. Fyldt allerede i 
tirsdags – mange nye tilmeldte.  
 
b. Boulderminister (Anders)  
Vi er enige om at vi gerne vil give Mads 10.000 kr. for de greb han har lavet. Michael informeres 
mht. betalingen.  
Ikke kommet så meget videre med madrasser, der mangler stadig lidt research på det – en tur til 
andre klubber, hvor vi ser andre måtter.  
 
c. Kommunikations- og socialminister (Mette) 
Er i gang med hjemmesiden og opdatering af denne. Forsøger fortsat på at få adgang til facebook. 
Niels rykker for en jubilæumsfest – det bliver d. 2/10 kl 14.  
Budget til fest – hvad skal bruges på de forskellige fester. Foreløbigt er der 10.000 til fest. Udkast 
til plan fra festudvalgt før vi går videre – Mette tager en snak med dem om det.   
 
d. Kursusminister (Rasmus) 
To nye introkurser fra september – d. 9/9 og 16/9. 12 personer pr. kursus.  
Sikringskursus i gang med at blive oprettet.  
Ift. skoene – der mangler ca. 20 stk. Vil finde nogle tilbud i de forskellige udbydere og vil vende 
tilbage.   
 
 
e. Praktisk minister (Kathrine) 
Referater på klubbens hjemmeside. Mangler guiden til at blive medlem, da flere medlemmer 
skriver omkring fejl med tilmelding.    
 
 
f. Økonomiminister (Michael) 
 
Er ved at indhente de tabte indtægter – flere nye medlemmer, mange gæsteklatre. Vi har fået 
udbetalt penge fra DIFF.  
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e. Formand/kvinde (Vibeke) 
Brugergruppen svarer ikke på spørgsmål vedr. fællessalen, som skal bruges til børneholdet. Der 
bliver givet indtil på tirsdag, hvor næste hold finder sted.   
 
Indkaldelse fra SIFAs repræsentantmøde 17-18.30 d. 6/9.  
 
3. Frivilligefest 
Bliver afholdt fredag, da flest kan der. Vibeke og Mette planlægger.  
 
 
4. Planlægning af åbent hus den 29. august  
Rasmus har skaffet instruktør – arbejder på at skaffe flere.  
Tilmeldingsblanket på hjemmeside og facebook – Rasmus sender den til fællesmail.  
Kathrine køber ind på dagen til instruktørerne efter.  
Vibeke laver en ’bod’ til spørgsmål.  
Vibeke laver et opslag på Facebook omkring dagen.  
 
5. Planlægning af arbejdsdag den 5. september 10-14 
Vibeke laver opslag på Facebook.    
Vi skal have fundet ud af hvilke madrasser, der skal smides ud i rebhallen.  
Sofaer på plads  
Møbleret køkken på plads  
Oprydning og udsmidning af greb  
Oprydning og rengøring i værksted  
Hyldeknægte i hylder  
Reoler ud  
Ophængning af billeder  
Gendannet caféen  
Faste pladser til stigerne  
Gennemgang af spritbeholder  
Gennemgang af seler  
Opmærkning af bouldertavle  
Væk med gamle spande med skruer  
 
6. Corona-håndtering i klubben. Skal vi lave ændringer? 
Vi ophæver booking.  
Vi ophæver at folk skal give besked, når de tager gæster med.  
Udefrakommende skal skrive og høre, om der er nogen der kan lukke dem ind.  
Skilte skal pilles ned  
 
7. Henvendelse fra Erik Sidenius om højskolens elevers fritidsklatring 
Medlemmer fra højskolen har allerede meldt sig ind. Tilbyd at de kan være hjælpetrænere på sigt.  
Tilbud om at mødes med dem.  
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8. Henvendelse fra ClimbLab om vores tilfredshed med vaskemaskinen 
Den er givet videre – grib den vist i vil.  
 
 
9. DM i uge 25 2022 - diskussion i brugerråd 
Evt. forslå til mødet, at vi kan sætte os samen og planlægge. Med Mikkel og Anders og to som ikke 
er med i brugerrådet.  
Villighed til at samarbejde.  
Evt. bede om flere informationer ift. antal af deltagere og forventninger.  
Vibeke inviterer Karsten Lau Isaksen til møde i september eller oktober.  
 
 
10. Aalborg åben. Vi skal have datoen meldt ud 
Første weekend i november. Vi venter med konkret at melde noget ud til vi har talt med 
rutebyggerne.  
 
11. Nye madrasser 
Har vi vendt. Se ovenfor  
 
12. Evt.  
Børnerutebyggere.  

 

 

 


