
Bestyrelsesmøde den 16.12.21 kl. 16.30-18.30

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

Referent: Vibeke

1 Godkendelse af referatet fra 18.11.21 (vedlagt)(5 min)

Godkendt, dog var det Friluftsland, der leverede sponsorgaver.

1 Nyt fra ministrene (15 min)

a. Rebminister (Mikkel)

Greb er bestilt

Der har været møde i rebudvalget (Niels og Johannes) forslag vedr. autobelay – se nedenfor

Der er bestilt lift den 7. januar og tre uger frem (pris ca 10.000 – så vi skal nok til at overveje egen lift i

klubben)

b. Boulderminister (Anders)

-

c. Kommunikations- og socialminister (Mette)
-
d. Kursusminister (Rasmus)
-
e. Praktisk minister (Kathrine)
-
f. Økonomiminister (Michael)
Vi overholder stort set budgettet – vi er ajour med gæsteklatring, indmeldelsesgebyr og kontingenter
Vi betaler nu af på lån tre lån. Vi er netop begyndt at betale af på DKLAF-lånet.
Der kan ikke laves et ”klubkort” (betalingskort). Michael vil undersøge, om man kan lave personlige kort
til de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Vi må tilstræbe at få tilsendt regninger, så vi ikke selv skal
lægge penge ud.

e. Formand/kvinde (Vibeke)

Der har været møde med børnetrænerne, instruktørerne og med kommunen:

Vi har valgt ved Folkeoplysningsvalget

Pengene fra Folkeoplysningsudvalget skulle komme til udbetaling

Julearrangement med ca. 40 deltagere – fin dag med både børn og voksne.

Prøveklatring gennemført – medlemstilgang efterfølgende

Jan Hvolgaard har fået billetterne til Sport 21

Vores rengøring ønsker at gå op i tid igen – møde med kommunen først i januar

Lykke, Niels og Vibeke har lavet forslag om nye, gennemskuelige priser på arrangementer

2 Henvendelse fra rebudvalget ang. flytning af autobelay (Mikkel) (10 minutter)

Ønske fra rebudvalget om at flytte autobelayen til væg O.

Vi enes om, at Mikkel undersøger prisen på to autobelays, og at Vibeke forhører Carsten i DKLAF om

sikkerhedsretningslinjer for autobelays.



3 Bevilling af penge til biblioteket – nu eller senere? (Rasmus) (5 minutter)

Indkøb nu, og bed folk afleve dem, de har derhjemme.

4 Udspil til nye takster for arrangementer fra januar 2022 (Vibeke) (10 minutter)

Udspillet godkendes og Mette lægger priserne op på hjemmesiden.

5 Udspil til aflønning af instruktører fra januar 2022 (Vibeke) (10 minutter)

Godkendes. Fra januar 2022 godtgøres instruktørerne med 250 kr pr. undervisningsgang – og

censorerne ligeledes med 250 kr. Tutorerne vil ligeledes blive aflønnet med 250 kr pr gang, når det

drejer sig om et betalt arrangement (ikke introhold m.m.)

6 Ønske om bestyrelsesgodtgørelse øges til 2000 kr – svarende til betalt medlemskab (Anders) (10 min.)

Godkendes.

7 Drøftelse om vi skal have følgende på GF: Afstemning om klubbens medlemmer ønsker et kilterboard,

hvor vi i dag har vipbar-kaosvæg. (Anders) (10 minutter)

Anders går videre med at undersøge mulighederne for projektet. Måling af vippevæggens styrke ønskes.

Positiv stemning for en evt. ny væg.

8 Nytårskur lørdag den 29. januar (Vibeke) (5 minutter)

Datoen godkendes – egenbetaling 50 kr.

9 Mødet med børnetrænerne (Vibeke) (10 minutter)

Orientering til de fra bestyrelsen, der ikke deltog i mødet. Johannes har lavet referat, der gennemgås.

Mette og Vibeke prøver at lave beskrivelse for et børne/ungeudvalg.

10 Orientering om møde med kommunen og beslutning om, hvad vi gør fremadrettet (Vibeke) (10

minutter)

Vi enes om at bede om et møde med Højskolens bestyrelse – evt. med SIFAs formand som deltager

også.  Vibeke kontakter Ole Nielsen, SIFA.

2 Hængepartier – drøftelse og beslutning:

Mastercard (Michael)

Michael undersøger videre

Indkøb af madrasser (Kathrine)

Venter til Kathrine er hjemme igen

Henvendelse fra DKLAF om konkurrence (Mikkel og Anders)

Mikkel tager kontakt til Carsten – vi enes desuden om at indkalde til Infomøde om DM for

klubbens medlemmer den 19. januar. Vibeke laver opslag på FB -evt. mails til medlemmer.

Mobilpay betaling af øl/vand (Vibeke)



Michael får lavet  nyt mobilnummer til brug for betalingen og laver nyt opslag på køleskabet

(nye priser), og kontakter Jeppe for udbetaling af penge fra den gamle konto.

Pantkort (Vibeke)

Rasmus og Michael får et lavet

Hjemmesiden (Mikkel og Mette)

Mette og Mikkel ser videre på mulighederne.

11 Forberedelse til regnskab/GF2022 (Vibeke) (5 minutter)

Michael har, hvad der skal bruges. Niels afleverer opgørelse fra arrangementer.

Bestyrelsen laver arbejdsdag med opgørelse af klubbens værdier – den 8. januar fra 10-12. Vibeke

inviterer Sidsel med.

3 Evt. (5 min)

-


