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Emne Beskrivelse Action Deadline 

0.0 Deltagere og dagsorden    

 Til stede: 
Per, Dennis, Jens Peter, Anders, Thomas, Henrik, Frederik, Annette 
 
Afbud: 
Mads og Karl 
 
Dagsorden: 
Udsendt af formanden inden mødet 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Opfølgning på actions: 

a. Synliggørelse af regler, Pixiebog / Annette 
b. Dialog med rutebyggerudvalg /Jens Peter 

3. Status på juniorhold 

a. Herunder instruktør-status 

b. Tilstedeværelse fra bestyrelsen 
4. Generalforsamling 2020. 
5. Status på udendørs væg. /Per 

a. Forhandlingsstatus 
6. Repræsentantskabsmøde 17. November, Referat /Annette. 
7. Klubaftener: Indhold?? /Alle 
8. Core-træning: Status og indkøb ? /Annette 
9. Sagsbehandling pr mail. 
10. Evt. 

11. Næste møde 
 

 
INFO 

 

1.0 Godkendelse af referat fra sidste møde   

  
Referat fra bestyrelsesmøde 19. august 2019 blev godkendt uden 
bemærkninger 

 
INFO 

 

2.0  Opfølgning på actions   

 a) Synliggørelse af regler /Dennis, Annette 
- Annette har lavet en ”pixi bogs”, som vi alle læser igennem 

inden næste bestyrelsesmøde, for at kommentere. 

INFO 
Alle 
 

 



                       
                    Skovlunde klatreklub 

 
 

2/2 

 
 

Emne Beskrivelse Action Deadline 

3.0 Status på juniorhold   

 a) Herunder instruktør-status 
- Thomas har talt med AK og Rasmus Emil, og de vil begge 

gerne tage instruktørkurset.  
- Jens Peter og Anne-Marie kan forestå uddannelse af 

instruktører, og indkalder til tre kursusdage i foråret 2020 

 
INFO 
 
Jens Peter 

 

4.0 Generalforsamling   

 Regnskab skal godkendes af revisoren inden 25/1- 2020. Thomas 
tager kontakt til revisoren (Jan). 
Vi skal have sendt indbydelsen til generalforsamlingen ud 30 dage 
inden. 
Foreslået dato 26. Februar 2020, kl. 19.00-2100. 

Thomas 
 
Per 

 

5.0 Status på udendørsvæg   

 Kommunen har ikke beslutte sig endnu, så vi får en ny udmelding i 
januar 2020. 
 
Pløks afventer tilbagemelding fra kommunen 

INFO 
 
 
INFO 

 

6.0 Repræsentantskabsmøde 17. november, Dansk Klatreforbund   

 Annette deltog og fik selv en ildsjælspris for hendes arbejde på 
Bornholm. Der er oprettet en mappe på dropbox, med powerpoint fra 
repræsentant-skabsmødet.  
Annette har fået øget tiltro til klatreforbundets arbejde. 

INFO 
 

 

7.0 Klubaftener   

 PETZL vil gerne komme og holde et arrangement. Det passer dog kun til 
en halv aften, så der er behov for mere. 
Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. Alle opfordres til at komme 
med forslag. 

INFO 
 

 

8.0 Core-træning   

 Der er 1 gang tilbage, Henrik og Annette har delt arbejdsopgaverne, og 
deltagerne er helt vild glade for det. Gennem de 5 gange har der været 
13-14 deltage med et gennemsnit af 9 deltagere pr gang. 
En kasse med redskaber bliver placeret nedenfor ”grafiti væggen” til 
alles afbenyttelse 

INFO  

9.0 Sagsbehandling pr mail   

 Når der kommer forespørgsler per mail til bestyrelsen, så behandler vi 
det internt i mails i bestyrelsen uden at CC forespørgeren. Formanden 
svarer herefter forespørgeren eller uddelegerer det til en relevant 
person i bestyrelsen. 

INFO 
 

 

10.0 Evt.   

 Ingen punkter INFO 
 

 

11.0 Næste møde   

 Fredag 10. januar kl. 18.30 hos Henrik, Solhøjvej nr 60, 2640 
Hedehusene. 

INFO 
 

 

 


