Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
25. OKTOBER 2018

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Per, Mads, Dennis, Annette, Christian, Henrik, Jens Peter
Gæst:
Michael Stampe (junior træner)
Afbud:
Rasmus Emil, Anders
Agenda:
Udsendt af formanden inden mødet
Agenda:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. Rengøring /Anders
b. Festudvalg /Dennis
c. Data ansvarlig /Per
d. ”Guldkort menu” – input? /Alle
e. Lift/sikkerhed /Mads
3. Status på juniorhold ?
a. Træning i weekend/ Rasmus ?
b. Juniortrænere deltager i mødet – udskudt.
c. Aflønning af hjælpetræner / Per (retningslinjer og
aftaler)
4. Visionsprocess. Indkomne forslag /Per
5.
6.
7.
8.

a. Resultat af møde med forbundet.
Evaluering af ”Pløks totalrute – 6. oktober”. /Dennis
Workshops for voksne /Per
Borgmesterbesøg
Klubaften november /Anders
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9. Fastsættelse af dato for GF
10. Brugerrådsmøde /Annette
11. Evt.
a. Personalenyt
12. Næste møde

1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 15. august 2018 blev godkendt uden kommentarer

2.0

Opfølgning på actions
a) Rengøring:
Området bør styrkes da det ikke er højt nok med den belastning
der er på væggen i øjeblikket. Der bør støvsuges 2 gange om
ugen. Der er flere unge mennesker der gerne vil, men det skal
ske med en vis forældre opbakning.
Per har kontakt til et antal forældre og deres juniorer der kunne
tænkes at indgå i rengøringsgruppen.
Dennis taler med Astrid om at Astrid kan stå for intro til nye
rengøringsassistenter i samarbejde med Solvejg.
b) Festudvalg:
Der er annonceret efter frivillige til festudvalg men ingen har
meldt sig. Der laves et opslag i klubben hvor der søges efter
deltagere til særligt julefrokosten.

Per

Dennis

Anette

c) Data ansvarlig:
Ingen aktivitet eller behov
d) ”Guldkort menu”:
Der er kommet en del input til dette og Dennis samler sammen
og retter til

Dennis

e) Lift/sikkerhed:
Liften skal årsgodkendes i december 2018.

Mads

3.0

Status på juniorhold
a)

Michael Stampe gav en generel status på holdene. Ca.
halvdelen er stoppet og der er taget 10 nye ind. Det kræver en
del at køre så mange nye ind på en gang.
Der er en lang venteliste, men ved at tjekke er der omkring 50%
der alligevel ikke ønsker at være med.
Junior holdet har været på Kjüge og der var 5 af de ”gamle” med.
Holdet har også været i CB. Der kommer en overnatning i
klubben og generelt gode og spændende aktiviteter fx Young
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Guns.
Michael Stampe fortæller at der er stor spredning mellem børne
og junior hold og at der evt. kunne være et mellemhold.
AK og Rasmus Emil er med som hjælpetrænere og det virker
rigtig godt.
b)

Der skal søges efter flere trænere (over 18 år) så træner
gruppen bliver mere robust.
Aftalt at der skal annonceres bredt gennem opslag i klubben,
mail til medlemmer og Facebook opslag.
Til info:
Børne/tumlinge træning 17:45-18:00 på mandage
Junior træning 18:00– 20:00 på mandage

c)

Retningslinjer for honorar til hjælpetrænere er formuleret af
bestyrelsen således:

Bestyrelsen har besluttet at ville understøtte muligheden for at
honorere trænere og hjælpetrænere i forbindelse med udøvelse
af deres træningsgerning i Pløks.
Dette honorar til hver enkelt træner/hjælpetræner kan søges af
den ansvarlige træner for de enkelte hold (tumlige, børn, junior)
og der differentieres ikke mellem hverken træner/hjælpetræner,
unge eller voksne.
Den ansvarlige træner søger dette beløb indivduelt for de
trænere/hjælpetrænere som de ønsker et honorar til. Ansøgning
stiles til formanden med en kort begrundelse og hvilke krav der
stilles til den pågældende træner.
Honoraret er 70kr/time og der kan maksimalt udbetales 5.700
pr år (2018 satser).
d) Der er en ny bouldervæg på vej i Gladsaxe. Når denne er i drift
kan PLØKS med fordel skabe et samarbejde omkring
børne/junior hold og træning af samme.
4.0

Visions proces – indkomne forslag
Per og Anette har været til visionsmøde i Dansk Klatreforbund.
Per har drøftet muligheden for udvendig væg med Ballerup
Kommune, og der er en række muligheder. Fx en væg på gavlen kan
bygges i 20 x 15 meter med penge fra diverse puljer.
Bestyrelse ser at disse store initiativer er emner til en
generalforsamling og ikke blot til behandling på et bestyrelsesmøde.
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Per undersøger med kommunen og andre hvilke muligheder der
findes.
Der er fra medlemmer kommet en række forslag:
-

Renovering af væg, begyndende ved ”Matas” kassen, som
bør fjernes når væggen renoveres –
Dette er et stort emne til behandling på GF.

-

Henrik
Jens Peter

Ønske om flere skabe til medlemmer og mulighed for reb
opbevaring –
Behovet skal undersøges nærmere. Der er ledige skabe og
disse kan tildeles til medlemmer der måtte ønske det efter
FTM-princippet.

Dennis og
Astrid

Oprydning i skabe sættes i værk
Anette kontakter skolen for at høre om der må stilles skabe
op i gangen ved toiletter.
-

Per

Ønske om ny skuffe til opvaskemaskine
Per tager snak med Sune

5.0

-

Ønsker om kurser i både ”klatring” og mere specifikke ting
som standplads, gå-på-reb, etc.

-

Dette er allerede i gang. Der er flere erfarende instruktører
der gerne vil bruge tid på dette kurser. Annette vil gerne
sikre annoncering og køre det i gang.

Evaluering af ”Pløks Totalrute” – 6. oktober
Dennis har udsendt et skriv med opsamling på dagen, med en række
input til næste år. Når næste års konkurrence er under planlægning
tages emner op og emner tages med efter behov.

6.0

INFO

Workshop for voksne
Det kører efter planen og der er helt udsolgt på holdet.

7.0

Anette

INFO

Borgmesterbesøg
Det var planlagt at Ballerups borgmester skulle komme på besøg den
9. september. Desværre kom der afbud samme dag, og der er ikke
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aftalt nyt besøg. Der er forslag om at han kan komme den 30.
januar. Denne dato passer skidt for Per. Per melder til kommunen at
vi gerne ser andre datoer
8.0

Klubaften november – 9. november
Hvem og hvilket emne kan der holdes klubaften over?
Michelle har ”lovet” at holde et indlæg om elite klatring og hendes
vej ind i dette. Dennis taler med Michelle om dette.
Alternativt kunne Kenneth (uddannet bjerg guide) fortælle om
uddannelsen som bjerg guide.
Lars Nissen kunne fortælle om bjerg bestigninger og de tinder han
har været på.
Dennis og Anette undersøger mulighederne

9.0

Dennis
Anette

Fastsættelse af dato for generalforsamling
Bestyrelsen beslutter af generalforsamlingen holdes onsdag den 27.
februar 2018 kl. 19:00.

INFO

Bliver til kaffe og kage, men uden aftensmad.
10.0

11.0

Brugerrådsmøde
Anette har været til brugerrådsmøde og repræsenteret PLØKS over
for skolen. Der er fremført en række punkter fra PLØKS, herunder
døren fra PLØKS ind til hallen. Status op denne er lidt usikker og vi
ser hvad der sker.

INFO

Anette har været forenings møde i Ballerup kommune med
repræsentations fra kommunens foreninger. Der er ca. 250
foreningerne i kommunen. Det var mest som repræsentant for
PLØKS

INFO

Eventuelt
Kristian ønsker at trække sig som kasser fra PLØKS ved næste
generalforsamling og der skal findes en ny.
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Næste møde
Næste møde aftalt til mandag den 21. januar 2019 kl. 18:30 hos:
Jens Peter
Galgebakken Frem 3-15A
2620 Albertslund
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