
Referat af PLØKS Bestyrelsesmøde 5. januar 2023 
Fremmødte: Per, Henrik, Vitus, Dennis, Thomas, Annette på via Teams, afbud Jens-Peter, Anders, Mads og Kasper 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Opfølgning på actions: 

 

a. Forsikring /Per 

Intet nyt siden sidst. 

b. Lift og vægvagtskursus /Mads 

Mads instruerer Astrid i Lift-nedsænkning og gennemgår det til næste vægvagtssamling. + 

en vejledning bliver skrevet 

c. Udendørs faciliteter /Annette 

Annette laver et skriftligt oplæg og sender det Ballerup Kommune 

d. Døre: Udskiftning og ny dør mellem væg og hallen. /Dennis 

Dennis har tre tilbud på ny dør. Vi skal selv betale denne. Vi venter stadig på svar fra 

Ballerup Kommune vedr. ny dør mellem tårn og udvendig vægs opholdsrum. Dennis, men vil 

rykke for svar. Der er muligvis et issue med dørhøjde ift. lofthøjde i tårnet.  

e. Klubtur til anden klub/Thomas 

Ønske om at vi også får en introduktion til, hvordan de andre kører deres klatreklub. 

f. Amager Bakke/Per 

Der har været et møde, et referat er udsendt, men ikke noget der ligger fast. Et nyt møde er 

sat i kalenderen til 25/1-2023.  

 

3. Status på juniorhold og børnehold 

a. Juniorhold /Vitus 

Det går godt, stille og roligt. Der er kommet to nye, men der er plads til 2-3 flere. Flere 

klubture kunne være ønskværdigt. Juniorholdet vil gerne bygge nye ruter/problemer. 

b. Børnetræner. /Annette 

Dennis og Annette har haft et møde med trænerne, og det går godt. Trænerne er glade. Per 

og Annette har kontakten sammen fremover. 

 

4. Evaluering af PLØKS Open (se bilag med tilbagemeldinger) 

Spørgeskema sendt til 70 personer. Der kom 13 svar tilbage, og deres svar var til gengæld grundige. 

Generelt er der stor ros over hele linjen, og konceptet er der stor opbakning til. Enkelte mindre 

justeringer kunne være mulige. Dem tager vi op igen inden næste PLØKS Open. 

 

5. Generalforsamling 

Onsdag den 8/2-2023 i PLØKS. Per og Dennis mødes på søndag og formulerer en endelig 

indkaldelse. 

Årshjul ved Dennis. Aktiviteter: Rutebyggerdage, Generalforsamling, Grotte-foredrag, Julefrokost, 

Sommerfest, Instruktør- og vægvagtssamling, klubbesøg, klippeture, gril&klatring, PLØKS Open, 

klubture til Bornholm. 

Forslag til projekter: Ombygning – Anders Andersen kom med et hurtigt oplæg, men er ikke selv helt 

begejstret for oplægget. Tobias og Thomas (et-øje) har også tanker. Vi vil gerne indhente flere 

forslag. 

Budget blev gennemgået og justeret. Bliver sendt med ud sammen med indkaldelsen til 



generalforsamlingen. 

  

6. Faldunderlag i hallen /Dennis 

Dennis havde indhentet tilbud. Men hvad så med liften? Dermed falder forslaget i alt fald for nu. 

 

7. Håndcreme til rådighed i klubben 

Forslag fra medlem i klubben. En dispenser i køkkenet. Prisoverslag 1.500-2.000. Godkendt. Dennis 

og Lisbeth sætter i gang.  

 

8. Gensidig orientering. 

a. MitID – Formanden er administrator for PLØKS. Kassereren er stedfortræder.  

b. Guldmenuen på hjemmesiden. Dennis har opdateret indholdet. 

c. Der er blevet indkøbt nye skabe, dels til junior hold, dels til de lidt dyrere anskaffelser. 

d. Dennis har sat laminerede opslag op med frivillige i klubben rundt omkring i klubben 

e. Der er kommet en ny klatresko-reol. 

f. Der kommer nok en låseopdatering, som kræver at alle nøglebrikansvarlige skal komme 

forbi PLØKS og få opdateret deres nøglebrik.  

 

9. Næste møde 

Onsdag 1/3-2023 kl 18.30 hos Annette. Skovbrynet 65, 2880 Bagsværd. 

 

Referent 

5. januar 2023 

Thomas Rosenberg 


