Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
28. OKTOBER 2020

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Dagsorden:
Udsendt af formanden inden mødet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. Gennemgang af tilskudsordninger i pløks v/Thomas
b. Ordensregler for udendørs væg /Thomas
3. Status på juniorhold
4. Status på udendørs væg
a. Udendørs overdækket opholdssted
b. Økonomi, status i øvrigt
5. Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a. De nuværende restriktioner – skal de
fortsætte/ændres?
b. Håndtering mellem møder når der kommer
opdateringer fra myndighederne
6. Pløks Open, greb nedtagning/vask, anden konkurrence?
7. Evt.
a.
8. Næste møde
1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 9. september 2020
Ingen bemærkninger og referatet godkendt.
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Opfølgning på actions
a) Gennemgang af tilskudsordninger i pløks v/Thomas
Opdateringer og korrektioner er lavet og mangler blot at komme på Thomas
hjemmesiden. Thomas sender til Dennis og Dennis lægger på Dennis
hjemmeside.
b) Ordensregler for udendørs væg /Thomas
Thomas har lavet tilføjelser til de eksisterende ordensregler og Thomas
Dennis lægger på hjemmesiden.
Dennis

3.0

Status på juniorhold
Fokus er ruter og der både inde og ude når vejret tillader det. Der er INFO
mange nye på holdet og holdet er pt på godt 20 juniorer.
Der skal indhentes børne attester på de nye trænere.

Per

Spørgsmål fra juniorer på 14 år der har både K2 og rutine. Kan de få lov Dennis
at føre ruter i klubbens almindelige åbningstid? Der kan ikke udstedes
kursus bevis (det er i konflikt med normen), men PLØKS kan beslutte at
unge under 15 år kan føre ruter i klubbens almindelige åbningstid. Aftalt
at PLØKS kan give accept til unge under 15 år med de rigtige
kompetencer klatrer i klubbens almindelige åbningstid. Det skal ske med
en underskrift fra forældre og et særligt kort fra PLØKS. Denne laver
oplæg til seddel til forældre underskrift og forslag til kort der skal bæres
i selen.
Junior holdet ønsker at tage en gruppe med til Gøteborg til foråret og INFO
klatre boltede ruter. Det vil umiddelbart kræve at:
-

Mindst én Klippeklatre Instruktør II er med på turen
Juniorerne og deres forældre opfordres til at kontrollere
deres ulykkesforsikringer der i nogle tilfælde ikke dække ved
klatring på klippe.

Bestyrelsen vil undersøge hvilke muligheder der er for instruktør Dennis
dækning og hvordan der afvikles i andre klubber (bl.a. ved at høre hos
B&W)
4.0

Status på udendørsvæg
a) Udendørs overdækket opholdssted
Der er kommet tilbud fra tømrerfirma JAKON (ca. 100.000 kr.).
Annette har gennemgået tegninger og noter og det ser lovende ud.
Ballerup Kommune (BK) undersøger pt om økonomien holder.
Oplægget fra JAKON skal godkendes af LOA fonden inden ordre kan
placeres.
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Annette har kontaktet BK for at høre om vi må ”bygge” ex. borde,
bænke, trænings redskaber på det grønne område over for den nye
udendørsvæg (mod hegnet til institutionen).
b) Økonomi, status i øvrigt
Den endelige økonomi opgørelse er ikke lavet endnu, men rammen
på 400.000,- som blev tildelt ved seneste general forsamling er ikke
opbrugt. Når rammen for det overdækkende udendørs område er
helt afklaret, kan økonomien lukkes.
Bestyrelsen ønsker at bruge midler på de ting der ikke var med i
hovedentreprisen (ex. mere lys, indvendige stiger, o.a.) og vil for
store beløb formulere forslag til kommende generalforsamling. For
mindre beløb vil omkostningen blive holdt over den almindelige drift.
5.0

Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a) De nuværende restriktioner – skal de fortsætte/ændres?
I første omgang besluttede bestyrelsen at fortolke de nye regler med INFO
forsigtighed og kun tillade 10 personer i hallen ad gangen med krav
om tilmelding. Dette blev implementeret straks (tak til Dennis for
hurtig reaktion).
Forbundet har nu kommet med en mere officiel fortolkning hvor det INFO
ikke er max 10 personer der gælder, men et kvadratmeterkrav med
min 4 m2 per person. Det vil give mulighed for 50 personer i hallen.
Bestyrelsen finder at 50 personer i lokalerne er for meget til at holde
et ”Corona sikkert” miljø. Derfor beslutter bestyrelsen at:
-

Max 30 personer i lokalerne
Ingen behov for tilmelding
Ingen gæste klatring

Dette skrives på hjemmeside og med e-mail til medlemmerne

Dennis

Kurser genoptages og der kan laves ”kursus zone” efter behov så
afstande holdes. Instruktøren har ansvar for dette.

INFO

Mundbind skal bæres fra man kommer ind i klubben til man har
klædt om og kan begynder at klatre. Mundbind behøves ikke under
klatring og ved skift mellem ruter.

INFO

Ovenstående præcisering af regler og tiltag skal kommunikeres til
medlemmer via e-mail og opslag på hjemmesiden.

Dennis
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b) Håndtering mellem møder når der kommer opdateringer fra
myndighederne
Per er ”corona ansvarlig” og tager beslutninger på bestyrelsens
vegne når/hvis der kommer nye krav og ændringer fra
myndighederne.
6.0

INFO/Per

Pløks Open, greb nedtagning/vask, anden konkurrence?
Pløks Open og julefrokost vil ikke blive gennemført i 2020.

INFO

Der er fortsat et behov og ønske om at nedtage og vaske greb og skrue
nye ruter i samme periode som annonceret i kalenderen. Der er så ikke
samme pres på, så det kan strækkes over nogle dage.

INFO

Klubben lukkes i 14 dage fra fredag den 6. november 2020 til
grebsnedtagning, vask og nye ruter – kræver stor indsats fra mange
frivillige. Det er ikke så nemt at finde én person der kan/vil være
tovholder på hele opgaven, men forventes delt imellem Thomas R,
Thomas 1Ø, Dennis, Jens Peter.
Herefter kan vi lave en intern konkurrence som strækker sig over ex. 2
uger eller lignende. Anders ser på muligheder og format.
7.0

Eventuelt
Julefrokost og PLØKS Open skal slettes fra kalender
Fra brugerrådsmøde:
-

Positive meldinger om den nye væg.
Det er ved at blive undersøgt om papirkalenderen i
mødelokalerne kan laves elektronisk.

Trænings camp og andet kan nu kun holdes med 10 personer. En planlagt
event med Ida fra forbundet med voksen træning udsættes på ubestemt
tid.
8.0

Næste møde
Holdes den tirsdag den 15. december kl. 18:30 i PLØKS lokaler.
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