Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
15. DECEMBER 2020

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Per, Dennis, Mads, Annette, Thomas, Henrik, Anders
Afbud:
Karl, Frederik, Jens Peter
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. Særligt kort til unge på 14 år eller under samt
underskriftsseddel /Dennis
c. Undersøgelse hos B&W mht. hvordan de håndterer
klippeklatreture med børn. /Dennis
d. Intern konkurrence /Anders
3. Status på juniorhold og børnehold
a. Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi?
4. Status på udendørs væg
a. Udendørs overdækket opholdssted
5. Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a. De nuværende restriktioner – skal de fortsætte/ændres?
b. Adgang til hallen
6. Generalforsamling 2021
a. Tidspunkt og indhold.
7. Evt.
a.
8. Næste møde
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Emne
1.0

Beskrivelse

Action

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 28. oktober 2020
Ingen bemærkninger og referatet godkendt.

2.0

Opfølgning på actions
a) Gennemgang af tilskudsordninger i pløks v/Thomas
Er gennemgået ved sidste bestyrelsesmøde og er lagt på klubbens
hjemmeside under klubben/bestyrelse/politiker

INFO

INFO

b) Særligt kort til unge på 14 år eller under samt underskriftsseddel
/Dennis
Dennis har talt med juniorholdet og bedt dem lave et oplæg til
underskriftseddel. Når det er klart, laver Dennis et kort der passer
til. Afventer pt Juniorholdet.

Dennis

c) Undersøgelse hos B&W mht. hvordan de håndterer klippeklatreture
med børn. /Dennis
Afventer (der er corona i sagerne)

Dennis

d) Intern konkurrence /Anders
INFO
Er i gang efter den aftalte model. Hvis der åbnes i begyndelsen af
januar, kører vi den videre til slut januar som allerede planlagt.
Good feedback fra flere i klubben. Generel snak om præmier og
uddeling. Aftales senere.

3.0

Status på juniorhold
a) Børnetrænerne (ikke junior) stopper til sommer, hvad gør vi?
Der skal sættes en søgning i gang. Hvis ikke det lykkes kan vi stå
uden et børnehold til sommer. Der er mange på venteliste. Generel
debat om vilkår og forhold omkring børneholdet.

INFO

Der bør være mindst én instruktør uddannet. Kan Martin
(nuværende træner) lave nogle stikord til kompetencer til
trænerne. Annette kan så formulere videre på dette til et opslag til
hjemmeside, Facebook og andre kanaler til rekruttering.
Hjælpetrænere kan også være en eller flere forældre til børnene.

Annette/
Dennis

Trænerne kan evt. få en mindre godtgørelse (inden for gældende
rammer) for at øge motivationen til at få kompetente trænere. Der
er nogle få i miljøet om så kan spørges.

INFO
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Emne
4.0

5.0

Beskrivelse

Action

Status på udendørsvæg
a) Udendørs overdækket opholdssted
Per rykker for Ballerup Kommune for deres vurdering af rest
budget. Annette har fundet et par kreative løsninger som kan
bringes i spil når budgettet er kendt.

Per

Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a) De nuværende restriktioner – skal de fortsætte/ændres?
Indtil videre er der lukket for al indendørs klatring indtil 3. januar.

INFO

Der er begrænset adgang til væggen for vedligehold incl.
rutebygning når dette aftales fra gang til gang med Per (via SM eller
mail).
b) Adgang til hallen
Ballerup Kommune har meldt at der kan lukkes ned for adgang ved
at spærre låsesystemet, men dette er ikke sket endnu.
6.0

Generalforsamling 2021
a) Tidspunkt og indhold
Bestyrelsen beslutter at generalforsamlingen holdes torsdag 11.
februar 2021 kl. 19:00 – ca. 22:00 i klubbens lokaler. Datoen ligger
fast og der skal i indbydelse stå lidt om corona forbehold og
hvordan det kan afvikles. Indkaldelse skal udsendes med 30 dages
varsel og skal derfor være ude inden den 11. januar.
På valg er Mads, Dennis, Thomas, Jens Peter (alle bedes give Per
besked i god tid hvis de ikke ønsker at genopstille).
Debat om hvilke centrale områder bestyrelsen skal fokusere på i
2021 (2019 og 2020 har haft stor fokus på udendørsvæg). Aftalt at
2021 overskriften skal være brug af klubben med aktiviteter som
mindre konkurrencer, hold træning, undervisning, mindre lokale
ombygninger/renoveringer, klubturer og andet med socialt
perspektiv omkring klubben. Årshjulet som Dennis og Per har lavet
de sidste par år er godt og bør fortsættes.
Kontingent aftalt på sidste generalforsamling vil slå igennem fra
2021 og vil antageligt blive et emne til debat på
generalforsamlingen.
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Emne
7.0

Beskrivelse

Action

Eventuelt
Madrassen i den lille (gamle) boulder er i stykker og skal repareres. Anders
Klubben har et reparationssæt til madrasser (ligger i bunden af
bestyrelsesskabet) som skal prøves inden der købes professionel hjælp.
Anders har oplevet at et par gæster fra Poul Petersen har brugt Thomas
lokalerne efter kl. 16:15 hvilket er i mod aftalen. Thomas tager en snak
med Poul Petersen og køb af dagskort eller evt. medlemskab.
Anders har observeret et par bestemte gæster der sikrer usikkert. Ander/
Andre i bestyrelsen har set samme gæster sikre usikkert. Hvad gør vi? Dennis
REGLEN ER: Det er til en hver tid vægvagten der sætter rammerne og
kan sige at en gæst skal forlade hallen hvis ikke der sikres efter
vægvagtens rammer. Sikkerhedsudvalget tager en venlig snak med
vedkommende ved først kommende lejlighed. Anders taler med
kontakten og giver Dennis besked.

8.0

Næste møde
Holdes den torsdag den 6. januar kl. 19:00 i PLØKS lokaler (eller virtuelt
afhængigt af corona situationen). Fokus på dette mødes vil være
forberedelse til generalforsamlingen
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