Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
11. DECEMBER 2017

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Henrik, Dennis, Mads, Christian, Per, Rasmus, William
Afbud:
Heidi
Agenda udsendt af formanden inden mødet:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på action
a. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)
b. Rengøring
c. Økonomi fra konkurrencen (Christian)
d. Vægvagt status (per)
3. Juniortrænere – status. Rekruttering af
trænere/hjælpere. Aflønning?
4. Bestyrelsen fremover
5. Generalforsamling – februar 2018. Indhold og
dato
6. Status økonomi
7. Nyhedsbrev
8. Evt
9. Næste møde

1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 22. oktober 2017 blev godkendt uden
kommentarer
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Deadline
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Emne
2.0

Beskrivelse

Action

Opfølgning på actions
a. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)
Dennis har drøftet det med den nye administrative
leder på skolen og har møde den 13. januar 2018

Dennis

b. Rengøring (alle)
Astrids datter Solvej har overtaget rengøringen og det
virker rimeligt. Dennis taler med Astrid om hvilke
områder der trænger mest

Dennis

c. Økonomi fra konkurrencen (Christian)
Stævne udvalget har brugt knapt kr. 10.000,-. Halvt til
grebs vask og halvt til konkurrencen. Finale ruter kr.
3.000,-. Indtægter fra deltagere kr. 2.500,-.
Deltagerprisen kan evt. sættes lidt op til næste år.
d. Vægvagtstatus (Per)
Der har været issue med en enkelt vægvagt. Per har
talt med vedkommende og der er en god løsning på
vej.
3.0

Juniortrænere – status. Rekruttering af trænere/hjælpere.
Aflønning?
Status fra Rasmus og William:
Primær træner er Michael og hjælp fra Jonas. Træning er
ved at være mere struktureret og der er konkrete
træningsplaner. Der er store aldersforskelle og
niveauforskelle.
Michael kan have svært ved at være i klubben mere end
en dag hver uge og der er et behov for hjælpe trænere
både mandag og torsdag.
Behov er en hjælpe træner om mandagen og én der kan
deltage om torsdagen hvor der ikke trænes men bare
klatres.
Rasmus kunne godt se sig selv som træner. William vil
også gerne men kan ikke deltage hver uge.
Enighed om at det er godt at der er hjælpetræner til
rådighed om torsdagen, men at der ikke foregår egentlig
træning.
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Emne

4.0

Beskrivelse

Action

Generelt drøftelse af muligheder for at yde et honorar til
trænerne i en form der er tråd med klubbens værdier og
inden for gældende regler. Drøftes nærmere med de
eksisterende træner i januar 2018. Bestyrelsen indkalder
trænerne til et møde med bestyrelsen om emnet.

Per/
Christian

Bestyrelsen fremover
I klubben er der medlemmer der gerne – hvis
generalforsamlingen ønsker det – vil deltage i
bestyrelsesarbejdet.
På valg er Per, Heidi, Pelle samt Henrik (suppleant).

5.0

Generalforsamling – februar 2018. Indhold og dato
Bestyrelsen beslutter at generalforsamling 2018 holdes
tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18:30 i klubbens lokaler
Indkaldelse og agenda ifølge vedtægterne.

6.0

Status økonomi
Året går meget tæt på 0,- men med et meget lille
overskud. Samlet regnskab fremlægges på kommende
generalforsamling.

7.0

Nyhedsbrev
Der er sent nyhedsbrev ud for oktober. November
springes over.

8.0

Evt.
Der bør indføres et krav til kursisternes færdigheder inden
de kan melde sig på K2. Fx at de sikkert kan klatre 5.
grads ruter på top-reb. Tages op på næste
instruktør/vægvagts møde den 10. marts 2018.

9.0

Næste møde
Næste mødes holdes onsdag den 24. januar 2018 kl. 18:30
hos: Henrik, Solhøjvej 60, 2640 Hedehusene
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