Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
19. AUGUST 2021

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Jens Peter, Thomas

INFO

Dagsorden:
Udsendt af formanden inden mødet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. GF opfordrede til at undersøge muligheder for at skifte
hele eller dele af den indendørs væg. Bestyrelsen tager
dette med i det mere langsigtet arbejde i løbet af året.
/Per
b. Skole i virkeligheden /Annette
3. Status på juniorhold og børnehold
a. Juniorhold ?
b. Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi? /Per
4. Grebsrenser
5. Klubaften med Søren Gudmann
6. Status på udendørs væg
a. Udendørs overdækket opholdssted /Annette.
b. Flugtveje
c. Hvad er det næste?
7. Lead Cup /Dennis
8. Evt.
9. Næste møde
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Emne
1.0

Beskrivelse

Action

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 16 juni 2021

INFO

Ingen bemærkninger og referatet godkendt.
2.0

Opfølgning på action
a) GF opfordrede til at undersøge muligheder for at skifte hele eller
dele af den indendørs væg. Bestyrelsen tager dette med i det mere
langsigtet arbejde i løbet af året.
Der er forskellige holdninger i bestyrelsen med hensyn til behov,
omfang og timing. Besluttet at parkere denne opfordring til efter
Lead Cup og Pløks Open og tage det op igen i det sene efterår.
b) Skole i virkeligheden
Der er fundet en ny person der gerne vil tage udfordringen op med
at koordinere denne spændende opgave i samarbejde med
instruktørerne.

3.0

Status på juniorhold og børnehold
a) Juniorhold?
Juniorhold er begyndt at træne både mandag og torsdag (18-20).
Der er kommet omkring 4 nye på juniorholdet. Drøftelse at
muligheden for at lave et ”voksenhold” om mandagen kl. 20:30 –
22:00 (efter juniorerne er færdige)
b) Børnetrænerne stopper til sommer, hvad gør vi?
Forbundet er ved at ansætte en træner som skal ”deles” mellem
klubberne. Med denne træner vil der være 3 trænerne på
børneholdet. Hertil 3 forældre som har fået både K1 og K2.

4.0

INFO

ALL

INFO

INFO

INFO

Grebsrenser
Vi har fået tilbud på et ”vaske anlæg” som potentielt kan gøre greb vask INFO
en del nemmere end det er i dag. Systemet har nogle muligheder, men
passer ikke umiddelbart til den logistik som PLØKS typisk bruger hvert
år.
Kolding Klatre klub har fået et sådan anlæg foræret af forbundet. PLØKS Per
vil kontakte Kolding for at høre om deres erfaringer. Per kontakter
formanden for Kolding Klatreklub.

5.0

Klubaften med Søren Gudmann
Tidligere aftalt at det er Ok at betale et beskedent honorar for at få
besøg af Søren Gudmann. Aftalt at se om tirsdag den 21. september kl.
20:00 eller tirsdag den 28. september kl. 20:00.
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Emne
6.0

Beskrivelse

Action

Status på udendørs væg
a) Udendørs overdækket opholdssted.
Ballerup Kommune har fået deres penge. Kommunen har kontakt til
en sejlmager som har fået opgaven. Udgiften deles mellem Pløks og
Ballerup Kommune. Sejlene er i ordre og forventes opsat inden så
længe.
b) Flugtveje
Vi afventer tilbagemelding fra Ballerum Kommune.

INFO

INFO

c) Hvad er det næste?
Området uden for faldunderlaget trænger til forskønnelse. Annette Annette
og Astrid ser på en løsning. Enten græs, flis eller andet.
Dennis ønsker 3 simple palle sofaer ved hegnet som der kan lægges Henrik
crash-pads på. Henrik ser på mulighederne
7.0

Lead Cup
Planlægningen kører som det skal. Der skal tages greb ned søndag den
22. august. Per laver opslag på FB.

Per

Til selve dagen mangler der 1 sikrings person, 2 hjælpe dommere, 1 til
indskrivning og point optælling. Dennis skriver oplæg til Annette og
lægger det på FB.

Dennis

Der er bestilt nye greb og de er på vej.

INFO

Juniorholdet har lovet at stå for forplejningen. Godt gået! Styres af Sune INFO
som sikrer indkøb og andre praktiske ting.
Det er et forbunds arrangement, men vi laver gerne lidt ekstra reklame
med et opslag på FB. Annette laver opslag.
8.0

Eventuelt
Låsene er blevet serviceret med friske batterier og der er også skiftet en
låsekasse. Tak til Frederik som er låse-ansvarlig.

Annette

INFO

Skoreol under brandskabet. Ulrik er frisk og vil se om han kan klare det
til oktober/november. Tak Ulrik.

INFO

Prøveklatring og kurser er på plads for det næste halve år. Derudover
multi-pitch kurser som holdt af Jens Peter og Kim

INFO

Lisbet er i fuld gang som køkken ansvarlig. Tak til Lisbet

INFO

Der er ny bibliotekar som holder orden på vores bøger og blade

INFO
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Emne

9.0

Beskrivelse

Action

Der er også ny kaffemaskine ansvarlig på vej.

INFO

Skal vi sætte en ”info skærm” op i stedet for den gamle opslagstavle. Et
nyt medlem har kompetencer inden for dette og vil se på muligheder.

INFO

Vi mangler en udstyrsansvarlig. Any takers? Alle opfordres til at spejder
efter en mulig frivillig.

ALL

Et medlem har spurgt om der kan holdes boulder konkurrence i Pløks,
hvor alle boulder vægges ryddes og der bygges 8-10 problemer med
ekstern rutebygger? Bestyrelsen støtter dette forslag og kan se det
taget med til Pløks Open i en mindre målestok (ex. 4 problemer). Per
giver Lukas besked og hvad der er besluttet.

INFO

Annette har fået en mail fra en journalist fra ”Hendes Verden” som
gerne vil have et interview. Annette har sagt ja til en snak til det til den
1. september 2021.

Annette

Et medlem har henvendt sig for en mulighed for at blive uddannet
instruktør. Klubben støtter det men i stedet for at ”købe” det i en
anden klub, kan vi sætte et kursus op med fx 8 pladser i Pløks. Der skal
findes en eller flere instruktører til dette. (Jens Peter, AM, Jakob, eller
andre).

INFO

Den presenning der dækker den nye væg er allerede slidt grundigt flere
steder. Aftalt at det får lov at leve nogle måneder endnu, og derefter
købe en stærkere model.

INFO

Den nye terrasse er snart klar til ”indvielse” og laves i kombi med grill
og klatring. Da der er så meget andet i kalenderen i efteråret, bliver
indvielsen en mindre reception. Planlægges senere.

INFO

Næste møde
Næste møde holdes:
Tirsdag den 12. oktober kl. 18:30 hos Thomas (på forventet accept "
%)
$
#
Veksø Bygade 25, 3670 Veksø.
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