Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
6. JANUAR 2021

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Per, Dennis, Mads, Annette, Thomas, Henrik

INFO

Afbud:
Anders, Jens Peter, Karl, Frederik
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
1.0

2.0

INFO

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Generalforsamling 2021
Regnskab 2020 og budget 2021
Evt.
Næste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 15. december 2020
Ingen bemærkninger og referatet godkendt.

INFO

Generalforsamling 2021
Grundet gældende COVID-19 restriktioner, kan generalforsamlingen
2021 ikke afholdes som fysisk møde den 11. februar 2021.

INFO

Det er bestyrelsens holdning at en virtuel afholdt generalforsamling
ikke vil være gavnlig og bestyrelsen har besluttet at udsætte
Generalforsamlingen indtil videre.

INFO

Der er i klubbens vedtægter ikke taget højde for en pandemi, men
klubbens medlemmer er blevet orienteret om udsættelsen af
Generalforsamlingen og bestyrelsen har ikke modtaget indsigelser.

INFO
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Deadline
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Emne
3.0

Beskrivelse

Action

Regnskab 2020 og budget 2021
Thomas gennemgik regnskaber for 2020.

INFO

Der er solgt lidt færre dagskort og kurser (grundet COVID-19), men INFO
trods det er indtægterne lidt højere end budgetteret. Udgiftssiden er
væsentlig præget af udgifterne til den nye væg, diverse tilbehør til
væggen samt greb. Hertil lidt udgifter til afslibning af gulv, som en
konteret under ordensudvalg. For at gøre udgiften til gulvafslibning (ca.
38.000 kr.) mere tydelig flytter Thomas udgiften til en mere forklarende
konto, på det regnskab der sendes ud til medlemmerne.
Årets resultat er på ca. -158.000 kr. som dækkes af kasseholdningen.
Vigtig at bemærke det budgetteret underskud var på -342.000 kr.
Udgiften til internet synes at være højere end er rimeligt med dagens MAT
priser. Mulighed for pris reduktion hos eller skift af udbyder skal
undersøges.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.

INFO

Thomas sender regnskab klubbens revisor

Thomas

Budget 2021 som blev gennemgået og justeret til efter bestyrelsens INFO
kommentarer. Budgettet viser indtægter på ca. 350.000 kr. Bestyrelsen
foreslår der afsættes 60.000 kr. til udendørs areal. Med dette bliver
udgifterne også ca. 350.000 kr.
Regnskab 2020 og budget 2021 sendes ud sammen med nyhedsbrev i INFO
begyndelsen af februar 2021.
4.0

Eventuelt
Per orienteret om den generelle corona situation for klubben. Klubben INFO
er lukket for indendørs klatring foreløbigt frem til 17. januar. Den
udendørsvæg kan bruges af op til 5 personer ad gangen når en vægvagt
vælger at åbne væggen.
På grund af nuværende corona nedlukning forlænges ”Pløks Open” INFO
konkurrencen således at den løber efter også efter en genåbning.

5.0

Næste møde
Holdes den onsdag den 3. marts kl. 19:00 i PLØKS lokaler (eller virtuelt
afhængigt af corona situationen).
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INFO

Deadline

