Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
9. DECEMBER 2021

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Jens Peter, Mads, Henrik

INFO

Dagsorden:
Udsendt af formanden inden mødet
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Generalforsamling
Brugerundersøgelse
Evt.
a. Julefrokost
b. Petzl
c. Kalender 2022
d. Instagram
5. Næste møde
1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 12 oktober 2021

INFO

Ingen bemærkninger og referatet godkendt.
2.0

Generalforsamling
GF 2022 afholdes onsdag d. 23. februar.

INFO

Et vigtigt input til GF er både resultatet af brugerundersøgelsen og
bestyrelsens konklusion af denne. Dette forberedes til næste
bestyrelsesmøde, så et oplæg er klar til GF.
Per
Såfremt der er andre væsentlige punkter til GF bør disse fremsendes til Alle
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Deadline
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Emne

Beskrivelse

Action

Per inden næste bestyrelsesmøde, så den kan indgå i oplæg til GF
Regnskab skal være revideret d. 25/1 2022 og forslag til budget for Thomas
2022 forberedes til næste bestyrelsesmøde.
3.0

Brugerundersøgelse
Resultatet af brugerundersøgelsen foreligger i et dokument med grafer
og kommentarer – distribueret til bestyrelsen inden mødet.
Mht. faciliteter kan resultatet vurderes ud fra følgende:
1. Kan/skal/vil vi gå videre med projektet omkring en boulder i
området med gang/omklædningsrum?
2. Hvad skal der ske med de nuværende faciliteter i hallen til rebklatring?
Ad 1. Det undersøges om dette overhovedet er en farbar vej. Sker i
form af dialog med skole/kommune.

Per

Ad 2. Resultaterne sammenfattes til en dialog på GF.
4.0

5.0

Eventuelt
• Julefrokost: Givet den nuværende Corona situation og
anbefalingerne fra regeringen, kan bestyrelsen ikke forsvare at
der afholdes julefrokost i hallen d. 18. december. Denne aflyses
• Petzl: Ønsker viden om hvornår Pløks Open afholdes i 2022 –
bedste bud lige nu er 1. oktober.
• Kalender 2022: Ikke drøftet.
• Instagram: Ikke drøftet
Næste møde
Afholdes onsdag d. 19. januar 2022.
Hvis muligt: Afholdes hos GAK i Hillerød med bouldering fra kl 17 og
møde derefter.
Alternativt afholdes mødes hos Annette.
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Per

Annette.

Deadline
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