Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
8. SEPTEMBER 2015

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Tilstede PLØKS:
Mads, Henrik, Per, Heidi, Dennis, Anne Marie, Christian
Afbud:
Agenda (udsendt af formanden inden mødet):
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på actions:
a. Actions fra sidste møde ?
3. Opfølgning på driftsfri aften
4. Klubudviklingsprojekt
5. Evt.:
a. Junior DM Lead – koordinering med
rutebygning
b. Status på klubmodul
c. Indkøb af grigri + sele
d. Støtte til Michele
e. Rutebyggerudvalg
f. Status på instruktøruddannelse og
træneruddannelse
g. Introkursus – format, instruktører og pris
h. Forslag til plakater
i. Repræsentantskabsmøde 21 November
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6. Næste møde

1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat er aldrig udgivet grundet computer problemer.
Bestyrelsen beslutter acceptere dette og ser i stedet på
referat for forrige møde.

2.0

Opfølgning på actions:
Ingen actions til debat

3.0

Opfølgning på driftsfri aften
Følgende (navn i parentes) ønsker at prioritere:
-

Rutebygning (Per, Christian)
”Nice-ness”/make-over (Per)
Synlig info om klubben i klubben (Mads)
Op med gulv (Anne Marie)
Hel/delvis ombygning af væg og/eller lokaler
(Anne Marie, Dennis)
Mobilisering af flere frivillige kræfter (Henrik)
Ny hjemmeside/kommunikation (Heidi, Mads)

Kan forbundet anvendes til det at drive ombygnings
mulighederne som en udviklings proces hvor medlemmer
inddrages.
4.0

Klubudviklingsprojekt
Henrik, Mads og Per deltager den 10. oktober 2015.
Forventes at holdes i Idrættens Hus, Brøndby

5.0

Eventuelt

Ongoing
Christian
Mads
AM
Per
Heidi
Per

a) Junior DM Lead – koordinering med rutebygning
Forbundet stiller rutebyggere til DM. Samme
rutebyggere kan evt bygge ruter til Total
Konkurrence ugen efter. Peder sikre at
konkurrence udvalg drøfter dette med rute
udvalget.
b) Status på klubmodul

Christian
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Er sat i drift og anvendes pt kun til tilmeldinger
via forbundets hjemmeside. Skal på sigt være en
del af Pløks hjemmeside til indmeldelse og
betaling for nye medlemmer. Forventes
implementeret inden jul 2015

Action

Deadline

Dennis
Heidi

december
2015

c) Indkøb af grigri + sele
Bestyrelsen accepterer indkøb af 3 x Gri-Gri II, 10
x ”klubseler” (multi justerbar sele) og 2
helkropsseler til børn. Thomas får vejledning af
Jens Peter og sikrer indkøbet og sende faktura til
Christian
d) Støtte til Michele
Michele har søgt støtte til sin eliteklatring.
Bestyrelsen henviser til kulbens hjemmeside hvor
støtte reglerne er oplyst. Michelle støttes efter
gældende regler uagtet at budgettet kan være
overskredet, dog max 6-8.000 kr. i nuværende
budgetår.

Per

e) Rutebyggerudvalg
Udvalget er kommet med et oplæg til en ”praksis
for ruter i Pløks”. Bestyrelsen tilslutter sig denne
praksis og vil efter et review af formuleringen
ophøje denne praksis til en politik. Udvalget bør
have en kontakt person til bestyrelsen. Dennis
tager denne rolle.
f) Status på instruktøruddannelse og
træneruddannelse
Alle aktive instruktører er opdateret på indholdet
af de nye instruktøruddannelser. Alle (bortset fra
4) er opgraderet til Instruktør III. Derudover er der
lige uddannet 9 nye Instruktør II. Astrid har den
samlede liste. Annem Marie tilbyder at holde
listen skarp. Holder forbundet en liste også?
Hvem har ansvar for at holde listen i forbundet
skarp? Dette tages med på repræsentantskabsmøde
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til november.
g) Introkursus – format, instruktører og pris
6 ugers intro kursus starter den 23. september.
Tidligere kurser er som udgangspunkt
suspenderet, indtil dette format er prøvet.
Tidligere kursus form undtagelsesvis anvendes og
besluttes af Astrid case by case.
Prisen er besluttet til kr. 500,- som betales upfront
Anne Marie og Jens Peter kører det første forløb.
Astrid styrer det næste forløb, men støtte fra
andre.
h) Forslag til plakater
Anne Marie har sendt forslag til plakat. Mads
laver forslag til næste bestyrelsesmøde
i) Repræsentantskabsmøde 21. november
Heidi og Mads deltager
j) PC til kassér
Den PC som kasseren bruger er slidt op.
Bestyrelsen accepterer at kasseren køber en ny.
k) Øvrigt
6.0

Næste møde
Holdes torsdag den 29. oktober 2015 kl 18:30 hos Henrik
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Deadline

