Skovlunde klatreklub

BESTYRELSESMØDE
PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB
2. MAJ 2022

Emne
0.0

Beskrivelse

Action

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

INFO

Afbud:
Ingen

INFO

Dagsorden:
Udsendt af næstformanden inden mødet
1. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på actions:
a) Årshjul /Per – Dennis
b) Rengøring /Dennis
c) Forsikring /Per
d) Lift / Mads
3.
Status på juniorhold og børnehold
a) Juniorhold?
b) Børnetræner. Status /Per
c) Administrative ressourcer
4.
Nye faciliteter / Dennis + Anders
a) Udendørs trænings faciliteter / Annette
b) ”Spændende greb” / Kasper
5.
Facebook
a) Antal administratorer
b) Ballerup Kommunes forenings FB side
6.
Gensidig orientering
7.
Evt.
8.
Næste møde
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Deadline
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Emne
1.0

2.0

Beskrivelse

Action

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde 3. marts 2022. Ingen bemærkninger og
referatet godkendt.

INFO

Opfølgning på actions:
a) Årshjul /Per – Dennis

Aktiviteter blev drøftet og fordelt på sidste møde. De aftalte
aktiviteter var:
-

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

Aftalt at aktiviteterne listes på hjemmesidens kalender (på
samme måde som nu). Thomas tager denne opgave efter
oplæring af Dennis.

Thomas
Dennis

Emnet” årshjul / kommende aktiviteter” tages med som fast
punkt på agendaen til bestyrelsesmøde

INFO

b) Rengøring

Gustav gør rent en gang om ugen og det fungerer fint. Aftalen
følges op af Dennis inden sommerferien.

Per

c) Forsikring
”On-going”
d) Lift
Års service på liften er lavet. Service fra Alulock var ikke prangende.
Regning betalt. Til næste år skal vi søge alternative leverandør.
Opfølgning på om brug af lift og nød nedsænkning af lift fortsat
trænes på vægvagts kursus. Hertil bør der laves en vejledning.
Emnet bør også med på næste vægvagts samling.
3.0

INFO

Status på juniorhold og børnehold
a) Juniorhold
Det går rigtig godt. To nye elever og der er gang i både
udendørsvæg og bygning af ruter.
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Mads

Mads

INFO

Deadline
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Emne

Beskrivelse

Action

b) Børne/juniortræner

Katrine har været med nogle gange. Det har været rigtig godt
og alle er med.
c) Administrative ressourcer
Dennis/Annette/Kasper har mødtes med Sune og Michael.
- Sune og Michael kan fremover tilmelde børn/junior til ture og
andet (så de unge ikke selv skal gøre det)
- Mail til boern@ploeks.dk bliver videresendt til Henrik
Goldsmidt og Annette.
- Forespørgelse til venteliste videresendes til boern@ploeks.dk
4.0

5.0

Nye faciliteter
a) Udendørs trænings faciliteter
Annette har kommunikation med Ballerup Kommune og følger op
de nye trænings faciliteter.
b) ”Spændende greb”
Kasper har været i Bison Boulder og set nogle ”helt andre greb” end
dem vi normalt bruger i Pløks. Grebene var større med flere
muligheder for hold. Kasper ønsker at vi i Pløks køber et antal af
nævnte greb. Dette blev enstemmigt vedtaget. Budgettet forhøjes
fra 30.000 DKK til 60.000 DKK.

Annette

Kasper kommer med oplæg til grebs udvalget og rutebygger
udvalget drøfter det med Kasper. Vigtigt at udvalget også sikre
passende opbevaring af grebene når de ikke bruges. F.eks. ved
hylder i udendørsvæggen.

Kasper
Jens Peter

Generel drøftelse af hvilke greb, makroer, volumens der er behov
for. Jens Peter tager input med til udvalget og køber ind.

Jens Peter

Et medlem har ønsket flere ”rids greb”. Prisen er ca. 10.00015.000,-. Medlemmet skal sende oplæg til rutebygger udvalget og
tage en drøftelse med rutebygger udvalget. Da dette er special greb
og hvis de købes, skal medlemmet også lave en beskrivelse af
grebene, brugen af dem, ruter og andet til hjemmesiden, så andre
kan få indsigt.

Thomas

Facebook
a) Antal administratorer

Per og Annette tager opgaven med at reducere antallet af
administratorer til Per, Annette og Emil Nørbjerg.
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Emne

Beskrivelse

Action

b) Ballerup Kommunes forenings FB side

Mads

Pløks takker for invitationen og ser ikke en værdi i dette i forhold til
hvad det kræver af ressourcer. Vi takker pænt nej tak.
6.0

7.0

8.0

Gensidig orientering
Annette har haft møde med Petzl, om sponsorat til næste Pløks Open.
Petzl vil se på mulighederne og vender tilbage

INFO

Der har været repræsentantskabsmøde, og Pløks var ikke tilstede. Vi
afventer referat. Per og Annette tager en uformel snak med forbundet
ved en passende lejlighed.

INFO

Der mangler låsekarabiner i udstyrsskabet. Jens Peter tager kontakt til
vores udstyrs ansvarlige og sikre indkøb så vi har hvad der skal bruges.

Jens Peter

I budgettet er der afsat midler til ny madras i boulder (eller rep. af den
gamle), nyt forhæng til udevæggen, samt andre ting.

INFO

Thomas har kontakt til en der kan reparere madrassen i boulder. Sæt i
værk.

Thomas

Rep. af forhænget bør ligge hos Ballerup Kommune. Annette tager en
snak med Ballerup Kommune om hvordan vi skal forholde os. Skal det
væk, skal der et stærkere forhæng til, etc.

Annette

Voksen træningen over 6 onsdage er nu slut og det har været en stor
succes. Der har været både klatre træning samt opvarmning og div
øvelser. Der har været lidt kritik af at træningen fylder meget i hallen og
at der bør være færre deltagere næste gang. Thomas holder kontakten
med Katrine for en mulighed for et hold mere til efteråret med 15-20
deltagere.

INFO

Thomas

Eventuelt
Katrine skulle bygge 20 nye ruter som en del af hendes aftale. Af mange
årsager er aftalen skrinlagt indtil videre.

INFO

Forbundet vil antageligt afholde Instruktør II igen til efteråret i Pløks.

INFO

Aftalt at juniortræning/klatring om torsdagen ikke skal skrives i
kalenderen, da juniorerne klatrer på lige vilkår som alle andre.
Vægvagten har ansvar og autoritet over alle i hallen.

Annette

Næste møde
Næste mødes aftalt til tirsdag den 14. juni 2022 kl. 18:30 hos Annette,
Skovbrynet 65, 2880 Bagsværd.
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