Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
3. MARTS 2021

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

Deltagere og dagsorden
Til stede:
Per, Dennis, Mads, Annette, Henrik, Anders, Thomas (part time)

INFO

Afbud:
Jens Peter, Karl, Frederik
Dagsorden:

INFO

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a.
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. Lead Cup med forbundet?
8. Evt.
9. Næste møde
1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 6. januar 2021
Ingen bemærkninger og referatet godkendt.
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2.0

Opfølgning på action
a) Mulig ændring af internet abonnement
Mads
Mads har denne og er stadig on-going. Skal skiftes fra erhvervs
abonnement til privat abonnement.
b) Thomas har fået underskrifter fra alle og revisor. Alt ok.
INFO
c) Fra sidste møde aftalt at sende regnskab og budget ud. Dette INFO
behandles under pkt. 6.0

3.0

Status på junior og børnehold
a) Trænerne mener ikke de kan holdes afstandskravene på 2
meter og har valgt at udskyde start til primo april
b) Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi?
Ikke nogen umiddelbar løsning og kan i yderste konsekvens vil
der ikke længere være trænere og holdet må afvikles. Aftalt at
tale med Martin og Stine og hvad der kræves og lægge et ”job
opslag” på Facebook. Der er flere muligheder, og med de rette
kandidater kunne børne/junior siden udbygges. Per taler med
forbundet som måske har en løsning på vej til flere klubber.

4.0

5.0

Status på udendørsvæg
a) Udendørs overdækket opholdssted
Annette har talt med BK som meddeler at kommunen ønsker at
gå med et lokalt tømrerfirma. Annette skal mødes med
kommunen og med tømrerfirmaet den 8. marts kl. 14
b) Der er en utæthed i taget som drypper ned. Unisport kommer
og udbedre skaden. Hertil den ”sprække” der er mellem væg og
tag, som indbyder til at fugle flyver ind. Når/hvis den lukkes vil
det blive særligt vanskeligt at sætte topreb indefra. Bestyrelsen
ønsker en løsning der sikrer både mod fugle og mulighed for
topreb.
c) Aflåsning af væggen virker nu med nøglebrik. Hvis man ikke har
fået opdateret sin brik, hænger der en i vægvagts skabet.

INFO
Annette
Dennis
Per

INFO

INFO
Mads

INFO

Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a) De nuværende restriktioner – skal de fortsætte/ændres?
INFO
Hjemmesiden er opdateret med retningslinjerne. Dennis har
løbende opdateret efter hvad der gælder.
b) Adgang til hallen
Hallen må ikke bruges, men nøgle til udendørsvæg samt evt.
redskaber kan hentes efter behov
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6.0

Generalforsamling 2021
a) Tidspunkt og indhold.
INFO
Mulighederne for genåbning er stadig ukendte, men
bestyrelsen beslutter at fastsætte dato til onsdag den 5. maj kl.
19 i klubbens lokaler. Evt. som et udendørs arrangement.
Datoen kan naturligvis flyttes hvis ikke mCOVID-19 reglerne
tillader en fornuftig afvikling.
b) Per ser nærmere på indkaldelse og klargør en udsendelse og Per
rundsender til kommentarer.

7.0

Lead Cup med forbundet
Forbundet arbejder på en Lead Cup som skal afvikles i forskellige INFO
klubber over et antal måneder. Dato for PLØKS er foreløbigt sat til 28.
august. Forbundet deltager med midler til rute bygning og andre
praktiske ting som dommer og hjælpere. Som det er lagt frem, skal
klubben selv stå for at rense væggen inden og vaske og sortere greb.
Bestyrelsen synes der er en del ubekendte i dette, men at det lyder
spændende. Generel debat om for og imod. Derfor beslutter
bestyrelsen at invitere forbundet til en uddybende snak. Bestyrelsen er
enige om at dette ikke skal ske på bekostning af Pløks Open som er en
unik konkurrence i Pløks.

8.0

Dennis
Anders
Thomas
Henrik

Eventuelt
Medlems status er per 1. marts 2021 = 366 medlemmer af dem har 149 INFO
ikke fået betalt for 2021. Af dem er 149 er 16 ”guld kort” medlemmer
(frivillige der yder en særlig indsats for klubben). Dennis sender rykkere
ud, og dem der ikke betaler slettes fra listen. De 149 er procentuelt
flere end normalt som sikkert skyldes COVID-19 og at der har været en
del lukket. De evt. færre medlemmer kan på sigt have indflydelse på
økonomien, men der skal meget til for at true økonomien der er sund
og god. Bestyrelsen ser det som observations punkt.
Drøftelse af hvad der skal sendes med ud med til indkaldelsen til INFO
generalforsamling. Aftalt at udsende det detaljeret regnskab som så
gennemgås i hovedtræk på generalforsamlingen.
På sidste generalforsamling blev udvalgte frivillige bedt om at sige Per
hvem de er og hvad de gør. Dette for at vise ansigt og for at se om nye
kan hverves. Dette skal også med i år
De nye kort er bestilt og årets farve bliver orange.
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Næste møde

Action

Holdes den torsdag den 22. april kl. 18:30 i PLØKS lokaler (eller virtuelt
afhængigt af corona situationen).
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