Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
3. MARTS 2022

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Jens Peter, Annette, Kasper

INFO

Dagsorden:
Udsendt af formanden inden mødet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a. Årshjul /Per – Dennis
b. Rengøring /Dennis
c. Forsikring /Per
d. T-shirts /Dennis-Anders
e.
3. Status på juniorhold og børnehold
a. Juniorhold?
b. Børnetræner. Status /Per
4. Generalforsamling
a. Evaluering af GF – generelt
b. Næst skridt for vores faciliteter?
5. Administratorer på vores Facebook side?
6. Tilskud til trad/kile-kurser?
7. Gensidig orientering
8. Evt.
9. Næste møde
1.0

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 19. januar 2022
Ingen bemærkninger og referatet godkendt.
1/4

INFO

Deadline

Skovlunde klatreklub

Emne
2.0

Beskrivelse

Action

Opfølgning på actions:
a) Årshjul /Per – Dennis
Punkterne som blev fremlagt på Generalforsamlingen danner
ramme for årshjulet. Der er faste og forpligtende aktiviteter (fx
generalforsamling). Aktiviteterne omkring konkurrencer, ture,
klubaftener, etc. er planlagte aktiviteter som gennemføres i det
omfang der kan findes ressourcer til dem.
Generel debat om indhold til årshjulet, hvor hver enkelt aktivitet får
en ”tovholder” fra bestyrelsen der engagerer sig i at få ”tingene til
at ske”:
-

Klubtur til en anden klub – Thomas
Grillaften – Mads
Klubaften - Henrik
Klubtur til klippe (Gøteborg) – Anders + Thomas
Julefrokost - Per
Pløks Open – Per + Dennis
Sommerfest

Emnet skal drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
b) Rengøring /Dennis
Dennis har møde med en klatre fra juniorholdet, det forventet at
ville tage rengøringsopgaven. Som en start bliver det til 3 timer om
ugen. Start inden for 1-2 uger.
c) Forsikring /Per
Per er gang med at undersøge klubbens forsikring for fx brand. Der
er forsat nogle sten der skal vendes så emnet tages med til næste
bestyrelsesmøde.

3.0

Alle

Dennis

Per

d) T-shirts /Dennis-Anders
Er indkøbt og der er fuldt sving i udleveringen. Der er pt afleveret
ca. 30 – 35 styk.

INFO

Status på juniorhold og børnehold
a) Juniorhold?
Ingen info fra selve holdet, da Kasper ikke var med til mødet.
Desværre har den administrative ressource på juniorholdet valgt at
stoppe. Per taler med juniortrænerne og søger en nu

Per

b) Børnetræner. Status /Per
En aftale er på vej til at komme på plads med forbundet om lønnet
dele-træner fra forbundet. Træneren vil kunne lægge timer på både
børne og junior hold og evt. til voksentræning.
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Generalforsamling
a) Evaluering af GF – generelt
Der var 28 fremmødte (knapt 10% af medlemmerne). Godt sæt op
med god praktik og administration. Fin fremlæggelse regnskab og
budget. Rigtig god information og kommunikation op til GF med
indkaldelse, bilag og andet. Tak til Dennis for tage den opgave.
Drøftelse og enighed om at der bør være en kort kaffe/kage pause i
afviklingen.

INFO

Per

b) Næst skridt for vores faciliteter?
Boulder i toiletgangen og omfattende udgravning af hele gulvet INFO
synes ikke at være farbar vej med de nuværende ressourcer.
Et medlem har ønsket og tegnet forslag til mere boulder. Dennis Dennis
tager kontakt til Anders Andersen og drøfter mulighederne baseret Henrik
på oplæg fra medlemmet for at få en pejling på pris og muligheder.
Anders ser at vi har flere muligheder for at udnytte den INFO
eksisterende væk til boulder. Der kan bygges en cirkel og to
problemer i hvælving og tilsvarende på bagvæggen. Vi kan så se
hvor meget det bliver brugt. Anders taler med et antal af de Anders
erfarende bouldere om de kan bygge et antal problemer med
passende skifte frekvens.
Skal vi igangsætte renovering af flere plader med nye møtrikker? Fx Dennis
fra hvælving og bagud. Kan i samme omgang laves ændringer af
væg hvor det ønskes. Emnet drøftes med Anders Andersen når
forslag til boulder drøftes?
Rutebygger udvalget er stadig aktivt, og vil gerne have et par nye INFO
medlemmer. Kan udvalget påtage sig at bygge problemer? Drøftes
videre på næste møde.
Kan få sat en dør fra tårnet som giver adgang til rummet inden i Per
udendørsvæggen? Per taler med Ballerup Kommune
5.0

Administratorer på vores Facebook side?
Et medlem har påpeget at FB gruppen har mange administratorer og
endda nogle der ikke er medlem længere. Aftalt at reducere antallet til
Per, Annette og Emil Nørbjerg.
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Tilskud til trad/kile-kurser?
En klippe instruktør har spurgt og vi giver tilskud til udstyr som en
instruktør anvender i forbindelse med trad/kile kurser, da udstyret er
instruktørens private udstyr (Pløks råder ikke over den slags udstyr).
Aftalt et tilskud på 1.000 kr. per dag per instruktør + kørsel og
fortæring. Dennis giver besked til klippe instruktørerne.

7.0

Gensidig orientering
- Info skæren er i drift igen efter nogle server problemer i Klub
Modul.
- Kort printeren er ude af drift, men forventes at blive fikset
inden de mange 2022 kort trykkes slut marts.
- Der har været års service på liften.
- Dennis og Henrik har sat en anker midt i diederen så der kan
laves multi pitch træning.
- Trods lift service skal den tjekkes for løse forbindelser og andet
- NKK kommer mandag den 7. marts med 12-14 børn (da NKK
bygger om).
- Nye instruktører under uddannelse og forventes til eksamen
søndag den 6. marts
- Instruktør samling og vægvagtssamling. Normalt 2. søndag i
marts. Jan Mathorne organiserer samlingen til 13. og 14. marts

8.0

Eventuelt
- Ingen emner til punket

9.0

Næste møde
Holdes mandag den 2. maj hos Mads, Schweizerdalsvej 73, 2610
Rødovre kl 18:30

-

4/4

Dennis

INFO
INFO
INFO
INFO
Mads
INFO
INFO
INFO

Deadline

