Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
18. MARTS 2019

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Per, Mads, Dennis, Henrik, Jens Peter, Annette, Anders, Karl,
Frederik, Thomas
Afbud:

Dagsorden:
Udsendt af formanden inden mødet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. Rengøring /Dennis (aftale med Astrid og status)
b. ”Guldkort menu” – input? /Alle
c. Lift/sikkerhed /Mads
d. Borgmesterbesøg
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.0

Status på juniorhold
Opfølgning på GF 2019
Opfølgning på instruktørsamling
Udendørs væg – status og næste skridt
Regler/procedurer/retningslinjer for ”grupper/skoler m.m.”
Evt.
Næste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde
Jens Peter anfører at området for vedligeholdelse af den indvendige
væg ikke er tilpas refereret.
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Bestyrelsen er enige om at det indvendige vedligehold skal ske ud
fra en af bestyrelsen godkendt vedligeholdelses plan, inden et
arbejde kan sætte sættes i værk.
Derud over ingen kommentarer og referat fra 21. januar 2019 blev
godkendt.
2.0

Opfølgning på actions
a. Rengøring /Dennis (aftale med Astrid og status)
Frederik og Solvejg forestår rengøringen nu, og ”niveauet” er nu
tilfredsstillende for alle.
b. ”Guldkort menu” – input? /Alle
Menuen indeholder efterhånden ganske mange og relevante
punkter og fungere fint. Der mangler stadig information om
liften, samt andre mindre ting.
c. Lift/sikkerhed /Mads
Efter lidt forgæves kommunikation og besøg, forsøges
godkendelsen at ske inden påske.
d. Borgmesterbesøg
Onsdag den 27. marts kommer borgmester og følge. Per og
Anders og Mads er reps. Per slår det op på FB.

3.0

Status på juniorhold
Der var Young Guns lørdag den 16. marts. Der var ca. 25 deltagere til
blandet boulder og rute. Karl og Frederik deltog og det var en rigtig
god dag i klubben.
Karl og Frederik melder positivt tilbage med de nye
ungdomstrænere (AK og Rasmus Emil) som er teknisk dygtige og
gode til at lære fra sig. Dog ønskes der lidt mere rute klatring og
mindre boulder. Der er ca. 15 fra holdet i snit der møder op. Der vil
være plads til flere hvis der var flere trænere. Karl og Frederik
opfordrer bestyrelsen til at søge mere træner kapacitet, da holdene
godt kan være større.
De unge bør/skal have et officielt kursus af klubbens instruktører (K1
og/eller K2) med bevis på lige fod med voksenmedlemmerne (kun
dem over 15 år) for dem der klatre ruter. Dette kan løses med:
-

En hjælpetræner med instruktør uddannelse (langsigtet
løsning)
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Ved at klubbens instruktører på skift giver de unge kurser
(kortsigtet løsning)

Bestyrelsen finder at der skal være en instruktør på junior holdet.
Per taler med junior trænerne om hvordan behovet for sikrings
kurser løses bedst på både kort og lang sigt. Astrid kan koordinere
instruktørerne efter behov.

Per

Anders tager opgaven med at søge en hjælpetræner mere der enten
Jens Peter
har instruktør uddannelse eller som er villig til at tage den.

4.0

Opfølgning på GF 2019
Generel god tilfredshed med at holde GF i salen, med opstilling i
”hestesko” som gav god plads til dialog. Kun få lav praktiske
udfordringer i forbindelse med afviklingen.
Der var ca. 45 fremmødte, som er mere end 10% af medlemstallet.
Det er rigtig flot for en forening.

5.0

Opfølgning på instruktør samling
Velforberedt med et godt fremmøde og god debat. Kurser for 2019
er nu planlagt og lagt i klubkalenderen.
Jens Peter ønsker at lave et redningskursus som et ”udvidet” kursus
til inde til ude kursus.
Astrid og René Brinkman har meldt sig som instruktører til Ballerup
Kommunens sommer arrengement.
På instruktørsamlingen blev
Bestyrelsen tilslutter sig dette.

6.0

sikkerhedsudvalget

genvalgt.

Udendørs væg – status og næste skridt
Der er pt ansøgninger ude for omkring 1,3 mDKK. Per har talt med
en ”prof” fundraiser. Meldingen herfra er at der er søgt rigtigt og
kompetent. Det skal dog forventes at der er 3-4 måneders respons
tid på nogle ansøgninger.
Bestyrelsen beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe der skal
udforme en detail plan, indhente tilbud med detail tegninger og
andet så vi er klar til gå i gang når der er penge til det.
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Regler/procedurer/retningslinjer for ”grupper/skoler m.m.”
En del skoler og institutioner kommer jævnligt og bruger hallen
(mod betaling) og der er rigtig mange henvendelser.
De aftaler der allerede er indgået gennemgås mellem Per og
Thomas.

Per
Thomas

Brugere fra skoler og institutioner kommer på meget forskellige
vilkår (nogle er medlemmer, andre har nøgle, nogen ikke, betaling
ja/nej). Der skal laves et system og rammesæt for hvordan skoler og
institutioner skal håndteres.

8.0

9.0

Annette er tovholder på at udarbejder et udkast til retningslinjer for
brug af hallen for ”ikke PLØKS” grupper. Behandles og besluttes på
bestyrelsesmøde inden for 2-3 måneder.

Annette
Dennis
Thomas

Evt.
Hvor stort skal bidraget til klubben være for at man kan få tildelt en
nøglebrik og dermed fri adgang til klubben? Annette, Dennis og
Thomas tager denne problemstilling med i arbejdet med
retningslinjer for brug at klubben.

Anette
Dennis
Thomas

Annette har været til brugerrådsmøde, hvor det er blevet accepteret
at PLØKS opsætter skabe i gangen over for omklædningsrummene.
Området er ikke overvåget og kan være mere udsat for tyveri end
skabene i tårnet. Bestyrelsen beslutter at indkøbe et mindre antal
skabe som et forsøg og placere dem i gang området. Jens Peter
finder en pris på dette.

Jens
Peter

Klubtur til Bornholm, er planlagt til 17 - 19 maj. Klubben betaler
overnatning på Moseløkke Camping samt aftensmad lørdag aften.

INFO

Klubaften den 22. marts aflyses. Dennis sletter den fra
klubkalenderen.

Dennis

Der er få med medlemmer med nøglebrik der ikke har betalt
årskontingent. Hvis der ikke er betalt inden 1. april 2019 bliver de
spærret.

Dennis

Næste møde
Næste møde foreslås til den tirsdag den 28. maj kl. 18:30 hos:
Annette, Skovbrynet 65, 2880 Bagsvær
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