Pløks, Skovlunde Klatreklub - Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august på ”båden” i
Vallensbæk havn
Tilstede: Per, Dennis, Christian, Henrik
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst.
2. Økonomi (Christian)
3. Totalrute konkurrence (Per)
4. Ude liv (Dennis)
5. Sikkerhedsudvalg
6. Byggeri
7. Nyhedsbrev
8. Næste møde
1. Referat, Actions
Adgangskontrol
Administrative leder på skolen er fratrådt. Dennis forslår at vi venter til en ny er på
plads for ikke at lave ”ballande på kommunen”. Det gør vi.
Rengøring
Vi kender ikke rigtigt status, Heidi?
Er der eventuelt behov for at opjustere time tal?
Klub aftener
Første gang var en succes.
Per har stadig en aftale med Michel. Per arbejder videre.
Evaluering af prøve klatre aften.
Det er har været en stor succes siger alle. Næste uge kører den sidste planlagte aften.
Dennis og Astrid planlægger de kommende aftner og vi fortsætter med at ville have en
Instruktør tilstede som har det overordnede sikkerhedsmæssige ansvar.
Referat godkendt.
2. Økonomi
Økonomien ser godt ud. Vi er med på de fleste poster (men udgift budgettet for hele
året er nået allerede nu).
Fest udvalget har opbrugt deres økonomi på sommerfesten… der måske bliver et
problem til julefrokosten.
Vi skal nok ikke tage flere store ekstraudgifter i år.
3. Totalrute
Per taler med Anders Vedersø om han eventuelt vil være tovholder.
Alternativt kan Dennis måske finde tid… glipper det, aflyser vi… desværre 

4. Udeliv
Dennis vil godt slå et slag for udelivet som måske er kommet lidt i skyggen af epoxy
klatring.
Vi mener ikke nødvendigvis at forbundet løfter den del af deres ansvar de har for at
udvikle og vedligeholde udendørsklatring. Vi vil i fremtiden tage emnet op igen. Per
5. Sikkerhedsudvalg
Vi bør supplere sikkerhedsudvalget, f.eks. ved næste instruktørsamling. Dennis og
Henrik.
6. Byggeri
Vi mangler kun en madras, så er vi færdige med ombygningen ☺
Skal vi lave en officiel åbning, en workshop eller skal nogle frivillige fremhæves?
7. Nyhedsbrev
Henrik laver oplæg til nyt nyhedsbrev
8. Næste møde
Mandag den 16. Oktober hos Per, Aakjærs Alle 26 2860 Søborg
Ref.
Henrik Bruun
04.09.2017

