Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
8. JUNI 2016

Emne

Beskrivelse

0.0

Deltagere og dagsorden

Action

Tilstede:
Christian, Heidi, Mads, Henrik, Per, Rasmus, Sofie
Referent:
Mads
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på actions:
a. Klubtrøjer
b. Nøglekort
3. Juniorhold – status (Rasmus, William, Sofie). Herunder reb,
bremser til juniorklatring.
4. Kontakt til trænere (Per)
5. Opfølgning på byggeaktiviteter(Christian).
6. Møde med DKLAF i september.
7. Billeder på hjemmesiden
8. Evt.
9. Næste møde
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Deadline
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1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

2.0

Action
INFO

Opfølgning på actions
a) Klubtrøjer
Dennis har lavet et fantastisk webshop med t-shirts,
hættetrøjer, o.a. (Hvor får Dennis al den energi fra)
Bestyrelsen beslutter at hættetrøjer skal være ”årets
frivillig gave”. Det skal undersøges hvordan de kan
bestilles på nettet fx med en ”rabat kode” så prisen
bliver 0,00,-.

Dennis

Frivillige er dem med guldkort
b) Nøglekort
Drøftet forskellige modeller med hvem der skal have
nøglekort, vægvagtens funktion, åbningstider, etc.
Bestyrelsen beslutter at følge idéen. Det skal
undersøges:
- Definere et koncept for adgange, tider,
rettigheder, begrænsninger, etc.
- Hvad koster det?
- Er den muligt i forhold til skolen?
3.0

Heidi/
Mads/
Henrik
Christian
Christian

Juniorhold – status
Status:
God stemning på juniorholdet. Michael Stampe og Thomas
Rosenberg er trådt til som trænere på ”det store hold” og
virker på lige fod Sofie og andre. Trænerene holder forældre
samtaler, og der er god udvikling i juniordelen.
De har leveret udfyldt børneattest som skal sendes til politiet

Per

Trænergruppen har drøftet med juniorerne. Klubben støtter
dette økonomisk. Sofie kommer med oplæg til forbrug fra
gang til gang.

Sofie

De nye klubreb er for tynde til juniorernes bremser. Drøftet
problem og forskellige løsninger. Bestyrelsen beslutter at
indkøbe 10 nye reb á 30 meter i ø10,5-11,0 mm

Christian
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Juniorerne skal lære at bruge kalk. Bestyrelse beslutter at der
købes en ”sommergave” til hver i for af en kalkbold. I alt 25
stk.
4.0

Kontakt til trænere
Trænerne har ikke det store behov for at bestyrelsen følger
dem, men vil gerne med på nogle af bestyrelsesmøderne fx.
hver 3 gang.
Bestyrelsen tilslutter sig det og indkalder trænerne hver 3
bestyrelsesmøde eller oftere ved behov

5.0

Opfølgning på byggeaktiviteter
Varmefalden er sat og næsten tilsluttet...det er en stor dag
for Pløks :-)
Boulder på 1. sal går lidt trægt. Der mangler at blive malet
færdigt og madras mangler at blive bygget ud med ny
presenning. Ingen umiddelbar løsning til at få det gjort
færdig, andet end at begynder på køkken projektet i
stueetagen, som måske kan motivere boulder byggerne til at
få tingene færdiggjort.
Bestyrelsen beslutter at Dennis og Mads kan gå i gang med
køkken 1. august 2016, uagtet at boulder på 1. sal ikke er
færdig.

6.0

Sofie

Per

INFO

Christian
Mads/
Dennis

Møde med DKLAF i september
Møde om frivillighed og ledelse 5. juni er flyttet til
september. Rikke fra forbundet har meldt at nyt møde kan
holde 7/9 eller 14/9.
Per undersøger hvad indholdet af møderne er (DKLAF) og
giver bestyrelsen besked. Herefter kan der besluttes hvem
der kan/vi gå med.
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7.0

Billeder på hjemmesiden
Der er ”pligt” til at alle med tillidsposter i klubben har et
billede på deres profil på Klub Modul.
Man kan selv lægge billede på sin profil eller sende et billede
til Dennis.

8.0

Evt.

9.0

Næste møde:
Næste møde holdes:
Onsdag den 31. august kl 18:30 hos Heidi, Rørløkken 12, 2730
Herlev
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