Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
5. MAJ 2021

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Anders, Henrik, Karl, Frederik
Dagsorden:

INFO

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. Ændring af internet abonnement. /Mads
b. Lead Cup med forbundet /Dennis, Anders, Henrik,
Thomas
3. Status på juniorhold og børnehold
a. Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi? /Per
4. Status på udendørs væg
a. Udendørs overdækket opholdssted /Annette.
b. Reparationer foretaget af Virklund /Mads
5. Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a. Åbning for alle over 18 med corona pas ? Hvordan
håndterer vi det ?
6. Generalforsamling 2021
a. Indkomne forslag
b. Fremlæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende
år.
c. Frivilliges input
7. Skole i virkeligheden.
8. Evt.
9. Næste møde
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Deadline
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Emne
1.0

Beskrivelse

Action

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 3. marts 2021
Ingen bemærkninger og referatet godkendt.

2.0

INFO

Opfølgning på action
a) Ændring af internet abonnement (Mads)
INFO
Abonnementet er fastholdt som erhvervs løsning med 1000 GB
data og renset for div. tillæg. Pris 209,- pr. md + moms
b) Lead Cup med forbundet (Dennis, Anders, Henrik og Thomas)
Dennis
Dennis, Thomas og Henrik har holdt møde med forbundet
(virtuelt). Besluttet at gå videre med dette og forventes at blive
afholdt i PLØKS den 28. august. Der kommer mere senere om
de forskellige praktikaliteter. Dennis er kontaktperson.

3.0

Status på junior og børnehold
a) Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi? (Per)
Plan A: Holdet er ved selv at finde erstatninger for den der Per
stopper. Hertil kan en eller flere forældre sikre børnene (mod at
de får de kurser der skal til). Per forventer svar på dette inden
for få uger.
Plan B: En mulig løsning gennem forbundet er en ”prof” træner Per
som deles mellem flere klubber og PLØKS betaler til forbundet
for medgået tid. Der er flere modeller for dette, men
økonomisk kan det godt hænge sammen. Det kan betyde at der
skal betales ekstra for at gå på ”børne holdet”. Per holder
kontakt til forbundet for at undersøge dette nærmere.

4.0

Status på udendørsvæg
a) Udendørs overdækket opholdssted (Annette)
Der er ved at blive lagt et træ-dæk og der kommer et antal Annette
træmøbler også. Forventes færdigt i uge 19. Det nuværende Dennis
lave stål-hegn (i jern rør) fjernes. Herefter skal der laves et sejl
som skal spændes ud. Annette og Dennis undersøger
mulighederne for sejl. Udgiften til sejl afholdes af PLØKS. Trædæk og møbler afholdes af Ballerup Kommune.
b) Reparationer foretaget af Virklund (Mads)
Der er lavet tagrender og ”fugle sikring”. Case closed.
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Emne
5.0

Beskrivelse

Action

Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a) Åbning for alle over 18 med Corona pas? Hvordan gør vi?
Ballerup Kommune meddeler at vi IKKE kan åbne for indendørs
klatring endnu, idet der ikke er kommet retningslinjer for hvilke
sportsgrene der kan åbne og hvordan coronapas skal
håndteres.

INFO

Mail ud til alle medlemmer og opslag på FB og hjemmeside om
at klubben IKKE har åbent fra i morgen

Per

Afhængigt af hvordan det falder ud ser bestyrelsen to
muligheder:
-

6.0

Vægvagter kontrollere alle der kommer for deres corona
pas (og sender dem der ikke har corona pas ud igen)
Hvis det lander på stikprøve kontrol så tager bestyrelsen
opgaven og på skift kontrollerer corona pas.

INFO
INFO

Hvis fremmødet indendørs viser sig at være tæt på eller over de
25 der må være, bliver booking systemet genindføres.

Dennis

Ballerup Kommune holder en virtuel session allerede fredag
den 7. maj en ”spørgetime” kl. 07-08. Mads lytter med.

Mads

Generalforsamling 2021
a) Indkomne forslag
Bestyrelsen gennemgik de forslag der er modtaget.

INFO

b) Fremlæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år.
Den nuværende bestyrelses tankerne fremlægges på
generalforsamlingen i et forslag til årshjul

INFO

c) Frivilliges input
Et antal frivillige har meldt sig til at fortælle hvad deres opgaver
er i klubben.

INFO
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Emne
7.0

8.0

9.0

Beskrivelse

Action

Skole i Virkeligheden
Ind til videre har Atanasio været den centrale person i Skole i
Virkeligheden (et koncept gennem Ballerup Kommune, hvor
sportsklubber inkl. PLØKS udbyder forskellige muligheder). Atanasio vil
gerne fortælle om det på generalforsamlingen, men ønsker at private
årsager at trække sig fra rollen. PLØKS søger derfor en erstatning for
Atanasio
Eventuelt
Ballerup Kommune har indgået service aftale med Virklund sport. En
gang om året kommer Virklund og gennemgår væggen fra lift. PLØKS
kan evt. låne samme lift et par dage ved dette service til rutebygning.

PLØKS

INFO

Annette har lavet klubtur til Bornholm for bjergklubben de sidste
mange år, men ønsker nok ikke at gøre det fremover. Hvis Annette skal
gøre det for PLØKS ønsker Annette at modtage samme honorar som
bjergklubben betaler (transport og overnatning). Bestyrelsen beslutter
at yde nævnte tilskud. Turen lægges inden sommerferie.

INFO
Annette

Ungdomsskolen fra Frederiksberg (som Jens Peter tidligere har arbejdet
med) ønsker at få lov at komme igen hver fredag fra 17-20. Bestyrelsen
beslutter ikke at tilbyde denne mulighed igen til ungdomsskolen for at
sikre bedre plads til klubbens egne medlemmer.

INFO

Forbundet har inviteret til repræsentantskabsmøde den 30. maj i
Odense. Per deltager på vegne af PLØKS.

INFO

Næste møde
Aftales af den valgte bestyrelse efter generalforsamlingen, men
nuværende bestyrelse foreslår første møde efter generalforsamlingen
lægges torsdag den 17. juni kl. 18:30 hos Per (Aakjærs Allé 26, 2860
Søborg).

INFO

Hvis der måtte opstå møde behov inden generalforsamlingen indkaldes
dette af formanden (evt. virtuelt)
Annette laver opslag på FB for frivillige til hjælp med de praktiske ting til
generalforsamlingen. (hjemmebag, flytte stole og borde, etc.)
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