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BESTYRELSESMØDE 

 

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 

 
17. MAJ 2017 

 

 

 

Emne Beskrivelse Action 

 

Deadline 

0.0 Deltagere og dagsorden     

  

Til stede: 

Per, Henrik, Dennis, Heidi, Mads, Astrid (gæst) 

 

Afbud: 

Pelle, William, Rasmus 

 

Agenda udsendt af formanden inden mødet: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt 

 

2. Opfølgning på actions: 

a. Billeder på hjemmesiden (ALL) 

Billeder ok 

b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis) 

Dennis følger stadig op, svært at få kontakt 

til skolen. 

c. Rengøring 

Det har Kristine gjort pt. i 2 måneder. Vi 

talte om muligheden for at få gjort rent 

bagved og ovenpå væggen. Der er støvet 

igen kort tid efter rengøring og meget støv i 

luften det er en decideret brandfare. Det er 

meget svært at komme til at gøre rent disse 

steder. Vi talte om brugen af kalk, skal løs 

kalk forbydes? Det blev besluttet at 

planlægge en arbejdsweekend i efteråret og 

lave en ”to-do liste” med arbejdsopgaver 

inkl. støvsugning af støv. 
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Emne Beskrivelse Action 
 

Deadline 

3. Klubaften 

Vi fastholder de 2 aftener aftner der er planlagt i 

efteråret. 

 

4. Evaluering af prøveklatreaften og 

vægvagtsallokering 

Positiv tilbagemelding fra både Dennis og Astrid, 

begge aftener havde fire tilmeldte og tog ca. 2 

timer. 

 

5. Inspiration for klubbernes bestyrelse: 

http://klatreforbund.klub-

modul.dk/CMS/activity.aspx?CalendarType=Mont

h&Month=1 

Individuel tilmelding for de der har mulighed og 

lyst til at deltage. 

 

6. Rutebygning. Status i forhold til forslag fra Jens 

Peter. Nye ruter – hvordan sikrer vi det ? 

Rutebygning via Anders Andersen. 

I forbindelse med rutenedtagning i påsken, er der 

ikke blevet arrangeret rutebygger arrangement som 

vi plejer og der blev derfor slet ikke bygget nye 

ruter. Dennis gav efterfølgende tilsagn til at Anders 

Andersen fik et honorar på 5000 kr. for at bygge 

nye ruter. Hensigten var ikke at hyre rutebyggere 

udefra, dette skulle kun ske i yderste konsekvens 

hvis alt andet var prøvet. Dennis tager en snak 

rutebygger udvalget om processen og hensigten. 

 

7. Medlems status og økonomi – hvad er status ? 

Pt 227 medlemmer 

 

8. Bornholmstur – hvordan gik det ? 

Deltagelse fra Pløks, 11 voksne, 17 fra 

børneholdet. 

 

9. Nyhedsbrev. 

Fortsætter som hidtil, Henrik og Dennis forfatter. 

 

10. Juniorhold – status (Rasmus, William). 

Ingen juniormedlemmer til stede 

 

11. Evt. 

http://klatreforbund.klub-modul.dk/CMS/activity.aspx?CalendarType=Month&Month=1
http://klatreforbund.klub-modul.dk/CMS/activity.aspx?CalendarType=Month&Month=1
http://klatreforbund.klub-modul.dk/CMS/activity.aspx?CalendarType=Month&Month=1
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Emne Beskrivelse Action 
 

Deadline 

Vi talte om at arrangere en form for organiseret 

træning. 

 

12. Næste møde 

16. august på båden Stella i Vallensbæk havn. 

 

 


