Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
16. OKTOBER 2017

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Henrik, Dennis, Mads, Christian
Afbud:
Pelle, William, Rasmus, Heidi og Henrik
Agenda udsendt af formanden inden mødet:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på actions:
a. Billeder på hjemmesiden (ALL)
b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)
c. Rengøring
d. Supplere sikkerhedsudvalg
3. Totalrute konkurrence – evaluering. (Dennis)
4. Juniortrænere – status.
5. UNICEF arrangement 11. nov. 10-14
6. Bestyrelsen fremover – energi versus
ambitionsniveau
a. Pelle er trådt ud af bestyrelsen
7. Udeliv
8. Nyhedsbrev.
9. Evt.
10. Næste møde

1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 16. august 2017 blev godkendt uden
kommentarer
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Opfølgning på actions
a. Billeder på hjemmesiden (ALL)
- Der mangler billeder af Pelle og juniorer mangler.
b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)
- Afventer administrativ leder på skolen. Følges op
slut oktober
c. Rengøring
- Den nuværende rengøring er ikke tilstrækkelig
stabil. Bestyrelsen giver det frem til 1. december
til at finde et passende niveau. Herefter søges
alternativer.
d. Supplere Sikkerhedsudvalget
- Udvalget består pt af Henrik, Dennis og Thomas
Frandsen. Bestyrelsen ønsker at udvide udvalget
med en eller flere medlemmer. Emnet tages op på
næste instruktør møde, hvor der opfordres til at
melde sig til Sikkerheds udvalget

3.0

Totalrute konkurrence – evaluering. (Dennis)
- Total konkurrence holdt i PLØKS den 8. oktober
- Konkurrencedagen blev afviklet i meget fin stil og
til stor tilfredshed fra deltagerne. Tak til alle
frivillige for deres aktive indsats både før, under
og efter dagen.
- Der blev bygget 38 ruter i kval og 2 finale ruter
- Alle 50 pladser blev solgt!
- Passede fint med total rute fra 10-15. 5 timer var
passende.
- ½ time til point tælling kan ikke gøres hurtigere.
- Det var fint med lodtrækningspræmier og ”ind i
mellem præmier” for ”næste top”.
- Der er nogle læringspunkter og idéer til næste år
som samles sammen af Dennis
o Afstemning om dagens bedste rute i hver
kategori
o Præmier undervejs (blev gjort). Skal
udloddes med klokke (næste top vinder)
o Fint regler der var hængt frem. Dennis har
opdateret dem løbende efter diverse input
fra dagen.
o Husk musik under finalerne med en
passende playliste
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o Fint med to ”ø-er” med de store madrasser
til grej.
o Scorekort, regler, pint system, etc. er samlet
i et regneark klar til næste år.
o Der skal laves kopi af finale ruternes ”topo” til alle dommere.
-

4.0

Christian samler alle udgifter og indtægter
sammen til næste bestyrelsesmøde. Tjekker med
forbundet om vi har fået indtægter retur

Juniortrænere – status.
Status:
Thomas Rosenberg har sagt op som junior træner pr. 1.
november 2017. Michael Stampe er nu ene træner tilbage
på juniorholdet.
-

-

Der skal rekrutteres en ny junior træner. Der er
opslag på hjemmesiden. Hvad skal der gøres
mere?
Bestyrelsen bør have en kontakt person ind til
Christian
junior trænere. Christian og Per møder op til næste Dennis
træning og drøfter det med Michael Stampe

Der har være en ”nær ved” hændelse på junior holdet,
hvor en klatre glider af top og sikrings personen ikke får
holdt rebet korrekt. Junior trænerne har håndteres
hændelsen meget flot og beskrevet hændelsen, informeret
korrekt og talt indgående med de involveredes forældre.
5.0

UNICEF arrangement 11. nov. 10-14
PLØKS har sagt ja til at støtte arrangement lørdag den 11.
november ”sundheds og idrætsdag” i Ballerup Kommune.
PLØKS skal stille sikringspersoner og grej til Rosenlund
Hallerne på dagen.
Per og Christian ser på lokalerne og hvor mange ruter der
er. Mads stiller som instruktør.
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Bestyrelsen fremover – energi versus ambitionsniveau
- Pelle har meldt sig ud af PLØKS og ikke længere
i bestyrelsen
-

7.0

Action

Generel drøftelse at ambitionsniveau versus
ressourcer

Udeliv
- Bestyrelsen ser at ”udeliv” er under pres i klatre
miljøet i Danmark i forhold til klatrevægge og
elite klatring.
-

Bestyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for
at etablere samarbejde med andre klubber der
ønsker at støtte ”udeliv”. Emnet tages op på næste
generalforsamling.

8.0

Nyhedsbrev
- Dennis er fortsat redaktør og forsøger at lægge
nyhedsbrev ud efter hvert bestyrelses møde.
- Emner til nyhedsbrev sendes til Dennis
- Til kommende nyhedsbrev artikel fra Lina og
information fra Per om bestyrelse, UNICEF
arrangement.

9.0

Evt.
-

-

-

Hvordan lønnes/afregnes arrangementer udefra fra
skoler, spejdere og andre der ønsker at bruge
hallen.
Bestyrelsen beslutter hvilke arrangementer der
kan accepteres. Tages sag for sag.
Priserne skal være:
Hal leje = 150,- pr. time
Hver instruktør lønnes med 250,- pr. time
Hallen kan ikke lejes uden minimum én instruktør
De skal undersøges hvilke forsikringsforhold der
gælder og hvordan er bestyrelsen stillet i forhold
til ansvar ved ulykker.
Klubben har en vægvagt/instruktør der ikke tager
vagter og ikke tager kurser. Bestyrelsen beslutter
at skrive en ”skriftlig advarsel”, hvor der gøres
opmærksom på at fremtidige opgaver skal løses
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korrekt for at vedkommende kan opretholde sig
som vægvagt/instruktør og dermed nøgle bærer

10.0

Næste møde
Næste mødes holdes mandag den 11. december 2017 kl.
18:30 hos
Heidi & Mads
Schweizerdalsvej 73
2610 Rødovre
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