
Referat af PLØKS Bestyrelsesmøde 14. juni 2022 
7 fremmødte medlemmer, afbud Jens-Peter og Mads 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Opfølgning på actions: 

a. Årshjul aktiviteterne på hjemmesiden/ Dennis, Thomas 

Udestår – Alle der står for et arrangement, skriver ti linjer om arrangementet inkl. dato og 

sender til Thomas. Thomas får hjælp fra Dennis til at lægge det på hjemmesiden. 

b. Forsikring /Per 

Udestår – Per arbejder videre med det 

c. Lift og vægvagtskursus /Mads 

Udestår – tages op på næste bestyrelsesmøde 

d. Udendørs faciliteter /Annette 

Annette har haft møde med Peter Bøgelund fra Ballerup Kommune, og vi opsætte udstyr, 

hvis ikke det blokerer brandvej, og ikke indeholder ”klem-fælder”, eller kræver fald-underlag. 

Anette og Astrid arbejder videre med det efter sommerferien.  

e. Oplæg til grebsudvalg /Kasper 

Kasper har sendt oplæg og greb er under indkøb af Ruteudvalget 

f. Indkøb af greb /Jens Peter 

Samme som ovenfor. 

g. ”Rids greb” /Thomas 

Thomas har skrevet til Mathias og fortalt at de skal koordinere indkøb med rutebyggerudvalg 

og at de skal afholde en ridsklatre undervisning i PLØKS, så flere kan lære at bruge ridsene. 

h. Låsekarabiner /Jens Peter 

Jens Peter er her ikke i dag, så tages op på næste møde. 

i. Rep. af forhæng /Annette 

Forhæng til udendørsvæggen kan vi fjerne, i første omgang som en prøve, for at se om det 

bliver misbrugt. Thomas fjerner forhænget på torsdag. Annette udfærdiger Facebook opslag 

desangående. 

j. Kontakt til Katrine om mulighed for endnu et hold /Thomas 

Thomas har skrevet til Karine, men ikke fået svar endnu. Thomas forsøger at fange hende i 

Bison Boulder i morgen onsdag den 15/6.  

k. Kontakt til møbelpolstrer for at få repareret madrassen i boulderen, og udvidet den til kanten 

af slab-boulderen. Thomas tager kontakt. 

 

3. Status på juniorhold og børnehold 

a. Juniorhold /Kasper/Dennis 

Det går godt – god balance på holdet. Glade og engagerede børn og voksne, med masser 

af aktivitet, inkl. klubtur til Gøteborg og grill-aften – der er ca. 30 på ventelisten. De vil gerne 

tage på klatretur på boltede klipperuter, men er lidt usikker på hvilke udvidede krav, der er til 

instruktørerne. Sikkerhedsudvalget tager det op til overvejelse, da der er stor forskel på de 

boltede områder, f.eks. Ith kræver mere, end en tur til Moselykke bruddet på Bornholm. 

b. Børnetræner. /Annette 

Henrik har skrevet indlæg til hjemmesiden. Tumlingehold er pt. sat på stand-by. Der kommer 

et træner/instruktør-kursus for børnetrænere og hjælper. Henrik Goldsmith er tovholder på 

børneholdet. Michael Stampe og Sune Sporring er fortsat tovholder på Juniorholdet.  

Der har været 2 gange træner assistance fra Forbundet. Men både børne- og junior-hold er 

nu så selvkørende, at der ikke er behov for en fast trænerassistance fra forbundets trænere, 

men de kan fortsat bruges til inspiration. Junior Træner Camp i PLØKS rykket fra dagen 

efter PLØKS Open til søndag i uge 43. 

 



4. Årshjul /kommende aktiviteter 

a. Pløks Open /Dennis og Per 

Greb skal bestilles snarest, hvis de skal være klar til PLØKS Open 

b. Klubtur til anden klub /Thomas 

c. Grillaften /Mads 

d. Klubaften /Henrik 

e. Klubtur til klippe /Thomas 

Er afholdt 

f. (julefrokost) /Per 

 

5. FUS ? 

(Frivillig Udviklings Samtale). Tage en snak med de frivillige (minus instruktører og vægvagter) for at 

høre, om hvordan de har det med deres opgave for PLØKS, om der er noget som vi i bestyrelsen 

kan gøre anderledes/bedre for at de nemmere/bedre kan passe deres ”frivillige-ansvarsområde”. 

 

6. Udsmykning af cafeen 

Lukas Von Spurr kan evt. male et bjergmaleri i hjørnet over sofaen i cafeen. Det er der opbakning til. 

 

7. Ny dør ud til terrassen 

Glasdør – brudsikker. Så der kommer lys ind, og samtidig kan det fikse de alarm-problemer vi for 

tiden oplever med den nuværende dør. Per tager kontakt til kommunen. 

 

8. Dør mellem tårnet og udevæg 

Vi skal have kontakt til den rette i Ballerup Kommune – bygningsservice. Per tager kontakt til 

kommunen. 

 

9. Større dør ind til udevæg (udefra) 

Det er svært at komme ind og ud med grebkasser, mm. Det vil være rart med en bredere dør. Mads 

får opgaven at tage kontakt til kommunen og leverandøren af væggen for at høre, hvad der vil kræve 

og koster at får ændret konstruktionen, så døren/indgangen til udendørsklatrevæggen kan blive 

bredere.  

 

10. Vedligehold af væggen – status efter generalforsamlingen ? 

Dennis tager kontakt til Anders Andersen for at høre, hvad han kan assistere med, inde vi begynder 

at små-renovere plader og bøsninger. 

11. Evt. 

Medlemskort-printeren har nogle issues, men Dennis vil give det endnu et forsøg at udbedre disse.  

Per og Dennis deler en flaske rødvin og brygger på et nyhedsbrev, der kan lægges på hjemmesiden. 

Annette skriver om Coretræning, voksentræning og forhæng. Thomas skriver om klubtur til 

Gøteborg, Dennis om instruktør 2 kursus. Kasper spørger Esben om han kan fortælle lidt om 

familieklatring. Deadline 28/6. 

 

12. Næste møde 

Tirsdag den 6/9 – 2022 hos Thomas, Veksø Bygade 25A, 3670 Veksø Sj. 

 

Referent 

14. juni 2022 

Thomas Rosenberg 


