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Deltagere og dagsorden
Til stede:
Per, Mads, Dennis, Henrik, Anders, Thomas, Karl, Frederik, Annette
Afbud:
Jens Peter
Dagsorden:
Udsendt af formanden inden mødet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. Lift/sikkerhed /Mads
b. Klubmodul
c. Skabe
3. Status på juniorhold
a. Herunder instruktør-status
b. Tilstedeværelse fra bestyrelsen
4. Status på udendørs væg. /Per
5. Pløks Open – Dennis?
6. Synliggørelse af regler for anvendelse af Pløks.
7. Klubaftener /Alle
8. Klubture – hvilke har vi og definition af en klubtur /Per
9. Evt.
10. Næste møde

1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 28. maj 2019 blev godkendt uden
bemærkninger
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Opfølgning på actions
a) Lift/sikkerhed /Mads
Listen er godkendt og faktura til ALULOCK er betalt.

INFO

b) Klubmodul
Kravet om ”Know your customer” data er nu opfyldt ved at de
nødvendige dokumenter er fremsendt til Klubmodul
c) Skabe
Der er nu indkøbt og opstillet skabe i gangen på 1. sal som
supplement til de eksisterende skabe i tårnet.
På hjemmesiden, facebook, og i et af de kommende
nyhedsbreve vil der komme mere information om hvordan man
får et skab og hvem der bliver kontaktperson
3.0

4.0

Status på juniorhold
a) Karl og Frederik melder at:
- Fokus før ferien har være på boulder men der i den
kommende periode vil være fokus på rute klatring.
- Der er en fin balance i aldersspredningen, antal på holdene
og træner kapaciteten.
- En aktiv forælder er trådt til og løser en række
administrative opgaver på bedste vis.
- Det vil fortsat være fint hvis flere fra holdet kunne få K2
bevis

INFO

INFO

INFO

b) Herunder instruktør-status:
Per har været ”på besøg” på junior holdet og forhørt sig om
nogle af hjælpetrænerne ønskede en instruktør uddannelse

INFO

c) Tilstedeværelse fra bestyrelsen
Per forsætter med besøg juniorholdet og tage løst og fast med
træner truppen.

Per

Status på udendørsvæg
Per, Anders og Mads har skrevet et udbud på en udendørs væg og
sendt den i udbud. Et antal leverandører har givet tilbud som der p.t.
drøftes mulige løsninger med. Samtisigt er der et rigtig godt
samarbejde med Ballerup Kommune om de forskellige muligheder.
På økonomi siden er der søgt en række fonde, og der begynder at
komme positive tilbage meldinger ind.
Med lidt god vilje vil der kunne være en fin ny udendørsvæg klar til
brug i 2. kvartal 2020.
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I forbindelse med en udendørsvæg ønsker bestyrelsen at der skabes
et udendørs område med overdækning, og ønsker forslag til hvordan
rammerne kan skabes omkring det.
Mads beskriver opgaven og Annette lægger det på Facebook
5.0

Mads

Pløks Open
PLØKS Open holdes den 5. oktober 2019.
Afviklingen af PLØKS Open i 2018 var rigtig god og bestyrelsen
ønsker at PLØKS Open 2019 afvikles efter samme model.
Det er klubbens ånd at PLØKS Open ikke kun ses som en
konkurrence for nogle få, men er som et arrangement der skal samle
hele PLØKS og så mange frivillige som muligt deltager aktivt i de
mange opgaver. Det gavner alle sider af klubben!
For de enkelte arbejdsområder er der udpeget personer der har
dette som ansvarlige. De ansvarlige har også til opgave at rekruttere
medlemmer til opgaverne. Det er erfaringen at mange ikke får læst
nyhedsbreve, Facebook opslag og andet, men at den bedste kontakt
er personlig kontakt i klubben. Medlemmer vil derfor blive ”prikket”
i den kommende tid, og det er bestyrelsens håb at rigtig mange vil
være med.
-

Bitten og Annette står allerede på som ansvarlige for
kommunikation.
Anders er ansvarlig for koordinering af greb-vask
o Karl og Frederik bringer budskabet på junior holdet

Debat om hvem klubben skal søge som rute bygger til de svære
ruter. Bestyrelsen ønsker at ruterne bygges af klubbens egne elite
klatrere. Dennis vil spørge dem i klubben der kan bygge ”godt og
svært”. Hvis ikke de vil være med, vil klubben søge udefra.
6.0

Annette
Anders
Karl/Fred.
Dennis

Synliggørelse af regler for anvendelse af Pløks
Det er positivt at reglerne for brugen af PLØKS nu er skrevet ned og
bruges når efter behov.
Reglerne vil snarest komme på hjemmesiden og sendes ud til
vægvagter og andre ”ressource personer” i klubben.

Dennis

Annette laver en mere simple udgave af reglerne som hænges op i
klubben.

Annette
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Klubaftener
Næste klubaften er sat på programmet til den 12. september. Debat
om indhold af klubaften og mulige foredrag.
Aftalt at holde film aften (evt. med en klassiker inden for genren) og
med ”øl og popkorn”. Dennis tager den videre og sætter rammerne.

8.0

Klubture – hvilke har vi og definition af en klubtur
Der er p.t. ikke en klar definition på hvornår en tur kan defineres
som en klubtur og hvor der dermed kan opnås tilskud til turen.
Det er bestyrelsen der fra gang til gang vurderer tilskud og derfor
gælder at der i alle tilfælde skal søges hos bestyrelsen i passende tid
inden turen.

9.0

10.0

Dennis

Evt.
Sidste år var der core-træning og Annette tilbyder at holde dette
igen. Det vil være fra uge 43 og ca 8 uger frem (så alle kan nå at
komme i firm til julefrokosten). Bestyrelsen tilslutter sig dette.

INFO

Annette

Thomas synes der er for mange gamle ruter i klubben og der bør
være en større udskiftning. Bestyrelsen vil høre ruteudvalget om
mulighederne for at få en større udskiftning.

Thomas

På næste møde gennemgås de forskellige udvalg og aktiviteter og
input fra samme.

INFO

Næste møde
Holdes torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18:30 hos:
Henrik
Solhøjvej 60
2640 Hedehusene
Årets sidste bestyrelsesmøde holdes onsdag den 11. december 2019
kl. 17:30 hos:
Dennis
Tølløsevej 15, 1 th
2700 Brønshøj
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