Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
16. JUNI 2021

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Henrik, Jens Peter,
Dagsorden:

INFO

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på actions:
a. Intet
3. Opfølgning på generalforsamling
a. Generelt – evaluering.
b. Gennemgang af budget
c. Klubaften
4. Status på udendørs væg
a. Udendørs overdækket opholdssted /Annette.
b. Flugtveje
5. Lead Cup
6. Corona virus – hvordan håndterer vi det?
a. Hvordan går det med at overholde restriktioner ?
7. Status på juniorhold og børnehold
a. Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi? /Per
8. Skole i virkeligheden – fortsætter vi ?
9. Evt.
10. Næste møde
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Emne
1.0

Beskrivelse

Action

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 5 maj 2021

INFO

Ingen bemærkninger og referatet godkendt.
2.0

3.0

Opfølgning på action
a. Ingen udestående actions

INFO

Opfølgning på generalforsamling
a. Evaluering
Godt fremmøde i betragtning af COVID-19 og det gode vejr.
En meget fredelig generalforsamling uden store debatter og
beslutninger. Opstilling i hallen virker fint og nu med egne
borde og stole.

INFO

Økonomi gennemgang var mere ”high level” end tidligere.
Aftalt at bruge mere tid på økonomi gennemgang på næste GF,
gerne med noter til de centrale poster.

Thomas

Bestyrelsen bør tidligt på GF vise hvem bestyrelsen er, ex ved at
sidde samlet og med en hurtig præsentation.

Alle

GF opfordrede bestyrelsen til at undersøge muligheder for at
skifte hele eller dele af af den indendørs væg. Bestyrelsen tager
dette med i det mere langsigtet arbejde i løbet af året.

Per

b. Gennemgang af budget
En hel del poster på budgettet er blot ”kopieret” fra året før
med beløb og formål. Ellers et fornuftigt budget uden store
projekter for året.

INFO

c. Klubaften
Vi har mulighed for at få besøg af Søren Gudmand til at fortælle Per
om bjergbestigning og ”Seven Summits”. Bestyrelsen tilslutter
sig dette og Per arrangerer. Denne aften laves til et
arrangement og åbnes for andre
4.0

Status på udendørsvæg
a. Udendørs overdækket opholdssted /Annette
Per har talt med Ballerup Ejendomme (Leif) som ikke har været
taget ind i drøftelserne om ”byggeriet”. Der er stillet spørgsmål
til rottesikring, brand, flugtmulighed og andet. Sagen ligger
stadig til behandling i Ballerup Kommune. Per rykker Ballerup
Kommune da det skal afsluttes inden 5. august af hensyn til
bevilling fra Lokale & Anlægsfonden
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b. Flugtveje
Døren mellem klatrehallen og sportshallen er blokeret (det er
kommunen selv der har gjort det). Kommunen vil evt.
genetablere døren som flugtvej. Vi afventer.

INFO

c. Kommunen har sat et skilt op ved terrassen, hvor der står at Per
”faciliteterne” gerne må bruges af alle og nogle generelle
rammer for det. Bestyrelsen ser dette kan misforstås som om
alle må benytte væggen. Det er ikke trygt og Per taler med
Ballerup Kommune og evt. at rette dette.
5.0

6.0

Lead Cup (28. august 2021)
Dennis har talt med rutebygger udvalget og mødtes med Jens Peter. De
linjer der skal bruges er aftalt og fotograferet og billeder sendt til
rutebyggerne (som styres af forbundet).

INFO

Sune har aftalt med nogle juniorer at de står for forplejning på dagen
med slush-ice, popkorn og andet godt. Det er et super initiativ.

INFO

Skal vi kunne ”streame” som en live event? Der er tekniske muligheder
som er økonomisk overkommelige. Det svære bliver at få optaget fra de
rigtige vinkler, så ikke det kun er de vanlige ”numse billeder”. Kan det
gøres med drone? Generel snak uden aftaler.

INFO

Corona virus – hvordan håndterer vi det?
Hvordan går det med at overholde restriktioner?
Vi har stadig en række restriktioner fx stikprøvekontrol på coronapas INFO
(en gang i døgnet for alle tilstedeværende), max deltagere i hallen og
andet.
Aftalt at bestyrelsen for det væsentlige tager opgaven med at stikprøve Alle
for coronapas for alle gæster. Opgaverne er fordelt for de næste 2 uger.

7.0

Status på juniorhold og børnehold
a. Kasper melder at der er god stemning på junior holdet med
opvarmning og klatring. Der er ikke fyldt op i hallen, men der
kommer flere efter sommerferien. Michael, Sune og Rasmus
Emil er de faste trænere. Kasper fortæller tillige om et godt
forældremøde.
b. Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi? Det forventes
af forbundet ansætter en træner som kan deles mellem
forskellige klubber. Hertil et antal forældre som gerne vil
hjælpe. Jan Mathorne giver forældrene sikringskurser. Per
holder kontakt med forbundet.
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Skole i Virkeligheden – skal vi fortsætte?
Atanasio har ikke længere mulighed for at koordinere dette og det er
ikke lykkes at finde nogle til at overtage dette. Derfor kan PLØKS
desværre ikke fortsætte dette arbejde lige i øjeblikket.

INFO

Aftalt at vi undersøger mulighederne for at finde de administrative
kræfter der mangler for at køre initiativet videre.

Dennis

Der er allerede kommet nogle forespørgsler som skal håndteres. Dennis
briefer Annette på dette og Annette tager denne opgave.

Annette

9.0

Eventuelt
Ingen bemærkninger

10.0

Næste møde
Holdes den torsdag den 19. august 2021 kl. 18:30 hos:
Annette, Skovbrynet 65, 2880 Bagsværd
Anders deltager i madlavningen
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