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Emne Beskrivelse Action Deadline 

0.0 Deltagere og dagsorden    

  

Tilstede PLØKS: 

Mads, Henrik, Per, Heidi, Dennis, Christian, Pelle, 

 

Mødet er første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 

2016.  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

 

2. Opfølgning på actions: 

a. Klubtrøjer Dennis: Dennis fremlagde forslag om 

en løsning, hvor Pløks medlemmet selv kan vælge 

sin t-shirt/trøje ud fra leverandørens/trykkerens 

udvalg. Logo trykkes forfra og bagfra på det valgte 

tekstil. Betaling kan foregå via shoppen i Klub 

modul. Forslaget vedtaget. Dennis sørger for 

opstart/ bestilling hos trykkeren, på sigt er det 

muligt at opgaven med at tage imod ordren fra 

medlemmer og bestillingen hos trykkeren bliver 

videregivet til andet bestyrelsesmedlem. 

 

3. Evaluering af General Forsamling: 

Den ekstra forberedelsestid var godt givet ud. 

Generalforsamlingen gik godt. 

 

4. Juniorhold – status (Rasmus, William). 

Punkt bliver sprunget over siden Rasmus og William ikke 

deltager i mødet. 

 

5. Kontakt til trænere (Per) 

Nødvendigheden for tættere kontakt til bestyrelsen er et 

stærkt ønske. Vi blev enige om at Per og Heidi står for 

møde med trænerne. Per og Heidi tager dialogen. Heidi 

sender mail ud til trænerne med forslag til mødedatoer. 

Juniorholdet skal gerne til at bruge flere penge, generelt.  
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Der er forlydende om at juniortrænere mener at have en 

aftale med bestyrelsen om at de ikke betaler kontingent 

pga. deres trænergerning. 

Vi blev enige om at trænere på faste hold (kontinuerlige 

over lang periode) får kontingent fritagelse.  

 

6. Opfølgning på byggeaktiviteter (Dennis, Christian). 

Jens Peter har lavet en kæmpe indsats. Øverste boulder 

mangler kun en plade samt madras. Mads tager kontakt til 

JP og hører om der er brug for flere ressourcer/opbakning. 

til næste bestyrelsesmøde  

Mht. varme, delene er kommet og bliver monteret indenfor 

de næste par uger og er funktionsdygtigt inden 

sommerferien.   

 

7. Klubmodul – status og kommende aktiviteter (Dennis) 

Medlemstallet er nu 128, sidste år var der ca. 200 

betalende medlemmer. Det var forudsigeligt at der ville 

være blive et vist frafald, men forhåbentlig kommer der en 

del ekstra medlemmer til løbende – især efter at folk får 

medlemskort og man kan udpege dem i klubben uden kort. 

 

Pløks Facebookgruppe er blot en gruppe og dermed lukket 

for integration med bl.a. hjemmesiden.  

Derfor skal der oprettes en decideret Facebook profil og 

medlemmer af gruppen skal flyttes til profilen hvor der 

fremover skal debatteres og informeres. Jeppe og Christian 

sørger for dette. 

 

8. Budget: Indkøb af greb til Campusboard (Christian) 

Anders har undersøgt campusboard, det helt rigtige koster 

kr. 5500. Vi besluttede at hele greb budgettet (kr. 10.000) 

kan bruges i boulderen. (Inkl. campusboard). Christian 

informerer videre.  

 

9. Forslag om facadeskilte 

Dennis foreslog 3 facade skilte, vedtaget.  

 

10. Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden (Per, 

Dennis). Besluttet at lægge referater lægges på 

hjemmesiden, men at der kan være sager der udelades i de 

referater der offentliggøres. 

 

11. Ambitioner for 2016 (Per) 

Fokus på de store byggeprojekter der er sat i gang i 2016. 

Film/Aktivitets aftener.  
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12. Evt.  

- Mads valgt som fremtidig vægvagtsinstruktør. 

- Per taler med Astrid omkring vægvagtproblematikken 

og hjælper med venlig opfordring til vægvagterne 

- Mads undersøger nøglekortsløsning. 

- Dennis har etableret et skab til bestyrelsen, til 

regnskabsmapper, kaffelager mm. Der kommer 

hængelås og nøgler til bestyrelsen. 

- Forslag om kommunikation: Nyhedsmail fra 

bestyrelsen, kan sendes via Klub modul. Heidi skriver 

det første indlæg. 

 

  

13. Næste møde 

 

Næste bestyrelses ledning holdes den 18. maj 2016 kl 

18:30 hos  

Christian, Johannevej 10, 2740 Skovlunde 

 


