
Bestyrelsesmøde 12. oktober 2021. 

Hos Thomas. Tak for dejlig mad og dessert J 

Deltagere: Per, Henrik, Anders, Kasper, Thomas, Annette, Dennis. 
Afbud: Jens Peter, Mads 
 
Agenda: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Opfølgning på actions: 
a. Grebsvasker /Per 

Per har talt med Roskilde Klatreklub og rutebygerne til Lead Cup og den samlede anbefaling 
er at det IKKE giver mening at investere i en dyr grebvaskemaskine 

b. Klubaften med Søren Gudmann /Per 
Der er aftalt at det bliver den 26. oktober, kl. 20:00. 
Henrik, Thomas og Dennis møder op kl. 19 og stiller op. 
Annette digter en tekst til hjemmeside og Facebook. 
Henrik bager kage og køber øl og vand. 

c. Udendørs område /Annette 
Solsejl er i produktion. 
Det øvrige områder er stadig i proces ved Annette og Astrid.  

d. Paller /Henrik & Dennis 
Er i proces og der kommer pallesofaer til PLØKS OPEN. 

e. Besked til Lukas om boulder /Per 
Længere debat om hvorvidt vi som klub kan sætte mere fokus på bouldering. Der er en 
opfattelse af at det er for svært at gå til.  
Kasper tager ansvaret for at for sammensat et udvalg der skal sætte mere fokus på 
bouldering. andre navne der kan kontaktes kunne være Lee og Andreas Kastrup. 
Dennis har tanker om at bouldering skal indgå i PLØKS OPEN i år 

f. ”Hendes verden” /Annette 
Annette er blevet interviewet og fotograferet til ”Hendes Verden” og giver besked når det 
udkommer. 

3. Status på juniorhold og børnehold 
a. Juniorhold? Herunder Juniorhyggeaften 29/10 

Der bliver nu også trænet om torsdagen og desuden er løb og meditation blevet en del af 
træningen. Landstræneren har været forbi og bl.a. anbefalet at have mere fokus på 
bouldering da det både styrker klatringen og der er et større socialt fokus. 
Annette anbefaler at juniorholdet har fokus på at udbrede de gode historier og vil genre 
hjælpe med at skrive noget. 

b. Børnetrænerne er stoppet. Status /Per 
Det er gået i stå med at få ansat en træner gennem forbundet. Per har deltaget i flere 
snakke, men der sker ikke noget… Per rykker forbundet - igen - og ellers tager han aktion 
på en plan B. 
 
 

4. Udskiftning af væg? 
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at undersøge mulighederne for at udskifte hele 



eller dele af vægen. 
Bestyrelsen har genbesøgt vores værdisæt og har besluttet at sætte tid af til at give dem et 
aktualitets tjek anno 2021. Denne proces ser vi nødvendig før vi kan beslutte konkrete ændringer af 
klubben. ”Vi skal vide hvad vi vil før vi kan beslutte hvordan vi gør det”. Der skal herefter opsættes 
konkrete senarier for de fysiske rammer. Denne proces opstartes søndag den 21. november. Per og 
Annette sætter en dagsorden sammen.  
 

5. Pløks Open  
Dennis starter processen. Der kan godt være en bekymring for om vores medlemmer byder ind med 
tilstrækkelig frivillig arbejdskræft. Hele bestyrelsen er opmærksom på at bakke op om arrangementet 
og hjælper med at udbrede kendskabet 
 

6. Diverse arrangementer med skoler – priser. 
Vi holder os til teksten på https://ploeks.dk/ordensreglement-og-regler 
 

7. Frivillig og opgaver 
Vi har fået en konkret henvendelse; Annette svare og henviser ham til at blive vægvagt og sætter 
ham i forbindelse med Astrid. 
 

8. Ny klubaften med Michael Hjort  
Annette booker ham inden for den aftalte økonomiske ramme.  
 

9. Julefrokost 
Dennis og Per arrangere. Det bliver en gentagelse af tidligere succeser 
 

10. Evt. 
Vi har ingen planlagte kurser i kalenderen, da meget få instruktører har meldt sig. Dennis prøver at 
sende endnu en reminder. 
 

11. Næste møde 
9. december, kl. 18:00 hos Dennis på Tølløsevej 15, 2700 Brønshøj 

 

 

 


