Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
26. AUGUAST 2015

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Tilstede PLØKS:
Mads, Henrik, Per, Heidi, Dennis, Anne Marie
Tilstede DKLAF:
Rikke
Afbud:
Christian
Agenda (udsendt af formanden inden mødet):

1.0

”Drift fri aften”
Bestyrelsesmøde indkaldt som ”driftfri aften” med det
formål at drøfte udvikling af klubben og aktiviteter.

2.0

Brainstorming / boblekasse
Rikke om tankerne bag DKLAF udviklingsprojekt og at
dette er støttes med penge fra DIF. DKLAF ønsker så
mange klubber som muligt går med i dette arbejde til
sportens fælles glæde.
Idéer og forslag fremlagt:
-

Flere ruter og flere nemme ruter
o Der er etableret et udvalg som vil
iværksætte nye initiativer
o Udvalget kan kontakte Carsten fra DKLAF
for idéer og læring fra andre klubber
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3.0

Flere rutebygger workshops
World cup tårn
Klatremulighed på gavlen
Generel make-over i klubben (”niceness”)
Op med gulvet i dele af området, givet højere
ruter
Nye vægge, ændre generel indretning og
vægdesign helt eller delvist
Mobilisering af flere frivillige kræfter
Bedre fastholdelse af medlemmer
Nøglekort til klubben
o Flere medlemmer kommer i grupper på
skæve tidspunkter uden at ”holde åbent”.
Det går ud over fællesskabet og det sociale
liv i klubben. Inspiration kan blandt hentes
hos Kolding Klatreklub
Man skal kunne ”gå til klatring”
Sikre kontinuitet i aktiviteter når der er
udskiftning i frivillig basen.
Flere aktiviteter, evt. et aktivitets udvalg
Ny hjemmeside. Gang i klubmodul
Synlig info om klubben og mulighederne

Næste skridt
Alle går hjem og tænker idéerne grundigt igennem og vil
til næste møde have:
-

4.0

Action

Givet forslag til prioritering
Byde sig til enten en konkret idé eller går sammen
med en anden og er fælles om en idé

Næste møde
Tirsdag den 8. september kl 18:30 hos Heidi
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