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BESTYRELSESMØDE 
 

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 
 

6. SEPTEMBER 2022 
 

 

 

Emne Beskrivelse Action Deadline 

0.0 Deltagere og dagsorden    

  
Til stede: 
Per, Dennis, Thomas, Mads, Henrik, Annette 
 
Afbud: 
Anders, Jens Peter, Kasper 
 
Dagsorden udset af formanden inden mødet: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Opfølgning på actions: 

a) Forsikring /Per 
b) Lift og vægvagtskursus /Mads 
c) Udendørs faciliteter /Annette 
d) ”Rids greb” /Thomas 
e) Låsekarabiner /Jens Peter 
f) Kontakt til Katrine om mulighed for endnu et hold /Thomas  
g) Reparation af madras i boulder /Thomas/Dennis 
h) FUS – status /alle 
i) Udsmykning af cafeen 
j) Døre: Udskiftning og ny dør mellem væg og hallen. 
k) Nyhedsbrev/ Dennis 

 
3. Status på juniorhold og børnehold 

a) Juniorhold /Kasper (Herunder ”nærved-ulykke”/Dennis/Henrik) 

b) Børnetræner. /Annette 

 
4. Årshjul /kommende aktiviteter 

a) Pløks Open /Dennis/Per 
b) Klubtur til anden klub /Thomas 
c) Grillaften /Mads 
d) Klubaften /Henrik 

 
 
INFO 
 
 
INFO 
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e) Klubtur til klippe /Thomas 
f) Julefrokost /Per 

 
5. Vedligehold af væggen – status efter generalforsamlingen? 

 
6. Debat om prisniveauet for de kurser forbundet udbyder hos os. 

2.500 pr. deltager og der kan være 10 på et kursus! Er der et 
overskud og hvad går det til? Er det okay for os når vi tilstræber at 
gøre det hele frivilligt og ikke tager noget for at de bruger vores 
lokaler? 

7. Forslag: Reoler til klatregreb, ca. 5.000,- kr. 
 

8. Forslag: Abonnement på klatreblade, ca. 1.000,- kr./år 
 

9. Forslag til justering af ordensreglement: 
a) Tilføjelse til pkt. 5,2: eller "Instruktør 1" 
b) Ny pkt. 5,4: Ved kurser, prøveklatring o.l. overtager 

instruktøren ansvaret fra vægvagten, og sørger for at orienterer 
denne om hvilken aktiviteter der foregår. 

c) Ny pkt. 6,4: Alle mellemsikring skal klippes. 
d) Ny pkt. 7,4: I PLØKS følger vi de til en hver tid gældende normer 

for kurser fra Dansk Klatreforbund (med mindre andet fremgår 
af dette dokument). Eventuelle undtagelser aftales med 
sikkerhedsudvalget. 

e) Rettelse §9: Disse børn skal bære et særligt ”jeg må sikre og 
fører ruter” kort når de klatre i klubbens normale åbningstid. 
Ændres til: Disse børn skal bære et særligt ”junior sikrings kort” 
når de klatre i klubbens normale åbningstid. 
 

1.0 Godkendelse af referat fra sidste møde   

 Referat fra bestyrelsesmøde 14. juni 2022 blev drøftet. En enkelt 
sproglig misforståelse korrigeret. Herefter blev referatet godkendt. 
 

INFO  

2.0  Opfølgning på actions:   

 a) Forsikring /Per 
Per har drøftet det med kommunen og afventer nyt 

b) Lift og vægvagtskursus /Mads 
Drøftet at fabrikantens anvisning stadig er den der gælder. Aftalt at 
Astrid tager det med i vægvagtskurser. Det sikrer Mads 

c) Udendørs faciliteter /Annette 
Igangværende. Afventer fra materiale for mulig leverandør. Der 
kommer snart ”blomsterkummer” på terrassen. Vi har fået en ny 
kontakt til kommunen, som Annette har kontakt til 

d) ”Rids greb” /Thomas 
Der bliver købt 3 styk af ca. 1.000 DK pr. styk. 
 

 
Ongoing 
 
 
Mads 
 
Dennis 
 
Annette 
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e) Låsekarabiner /Jens Peter 
Er købt 

f) Kontakt til Katrine om mulighed for endnu et hold /Thomas  
Det har været lidt mere arbejdsomt at få etableret aftaler end 
forventet, men Thomas arvejder videre 

g) Reparation af madras i boulder /Thomas/Dennis 
Udføres af Ander Andersen efter pris og aftale med Thomas og 
Anders Vedersø 

h) FUS – status /alle 
Frivillig Udviklings Samtale. Dennis gennemgik ”listen” og opgaven 
er i fuld sving for alle. Listen rundsendes til orientering 

i) Udsmykning af cafeen 
Flot maleri er lavet. Find tilbagemelding  fra alle. Det er super 

j) Døre: Udskiftning og ny dør mellem væg og hallen. 
Der kommer en projekt leder fra Ballerup Kommune inden længe. 
Per aftaler detaljerne. Pløks kan blive bedt om medfinansiering. 
Døren ind til rummet i udendørs væggen: Der skal flyttes en kant 
lige inden for døren.  

k) Nyhedsbrev/ Dennis 
Flot nyhedsbrev kommet ud. Tak til Dennis 

 

 
 
Thomas 
 
 
 
 
 
 
Ongoing 
 
 
 
 
 
Per 
Mads 

3.0 Status på juniorhold og børnehold    

 En mulig hjælpetræner er hoppet fra, men holdet fungere OK som det 
er.  Annette har og Dennis taler løbende med trænerne. 
 
Der har været en nærved ulykke på holdet. Drøftelse af forløbet. 
Sikkerheds udvalget er i dialog med trænerne. 
 

INFO 
 
 
INFO 

 

4.0 Årshjul / kommende aktiviteter   

 a) Pløks Open /Dennis/Per 
I fuld sving med Dennis og Per. Dennis har lavet en flot plakat. Alle 
opfordres til at hænge et eksemplar i de andre klubber. Per og 
Dennis er i kontakt med rutebyggere som også kan sikre indkøb af 
nye greb (op til 15.000,-). Der er pt tilmeldt 10 klatrere. Der skal 
greb ned og vaskes greb. Der er hængt sedler op og det er en fælles 
opgave at få pillet ned og vasket !!!!!!! En uge før sætter Annette 
det på Facebook. 

b) Klubtur til anden klub /Thomas 
Ongoing 

c) Grillaften /Mads 
Ongoing. Udsættes til foråret 

d) Klubaften /Henrik 
Ongoing. Kan næppe nås inden Pløks Open. Kan evt. ligge i 
november. 

 
 

 
Alle 
 
 
 
 
 
 
Thomas 
 
Mads 
 
Henrik 
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e) Klubtur til klippe /Thomas 
Er holdt. Der er i øvrigt åben klubtur til Bornholm den 17 + 18 
september 

f) Julefrokost /Per 
Aftalt til lørdag den 10. december 2022. 

 

5.0 Vedligehold af væggen   

 Dennis har været i kontakt med Ander Andersen om en evt. større 
ombygning i bagenden af hallen. Aftalt at Anders kommer med forslag i 
form af tegninger og en ”byggeplan” inden udgangen af oktober. 
 

INFO  

6.0 Prisniveau ved konkurrencer    

 General debat om niveauet som forekommer mange penge forbundet 
opkræver i forhold til PLØKS væggen lånes gratis og at der ikke synes at 
være mange omkostninger ved afholdelsen. Bestyrelsen noterer sig blot 
niveauet. Annette undersøger det med forbundet og hvordan det 
fungere i andre klubber. 
 

Annette  

7.0 Forslag: Reoler til klatregreb   

 Forslag om reoler i udendørsvæggen til greb. Bestyrelsen tilslutter sig 
dette.  
 

INFO  

8.0 Forslag: Abonnement på klatreblade   

 Forslag om PLØKS abonnerer på op til 3 forskellige blade som kan fås 
for 1.000 kr. om året. Bestyrelsen tilslutter sig dette. Dennis beder 
klubbens bibliotekar at undersøge hvilke blade der er stemning for. 
 

INFO 
Dennis 

 

9.0 Forslag: Justering af ordensreglementet   

 a) Accepteret og tilføjes 
b) Ny pkt. 5,4: Ved kurser, prøveklatring o.l. overtager 

instruktøren ansvaret fra vægvagten for den pågældende 
aktivitet, og sørger for at orienterer vægvagten om hvilken 
aktiviteter der foregår. 
Accepteres (med den understregede tilføjelse) og tilføjes. 

c) Ny pkt. 6,4: Alle mellemsikringer skal klippes. 
Accepteret og tilføjes 

d) Ny pkt. 7,4: I PLØKS følger vi de til en hver tid gældende normer 
for kurser fra Dansk Klatreforbund (med mindre andet fremgår 
af dette dokument). Eventuelle undtagelser aftales med 
sikkerhedsudvalget. 
Accepteret og tilføjes 

e) Rettelse pkt. §9: Disse børn skal bære et særligt ”jeg må sikre 
og fører ruter” kort når de klatre i klubbens normale åbningstid. 
Ændres til: Disse børn skal bære et særligt ”junior sikrings kort” 
når de klatre i klubbens normale åbningstid. 
Accepteret og tilføjes 

INFO 
 
 
 
 
INFO 
 
INFO 
 
 
 
 
INFO 
 
 
 
 
INFO 
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10.0 Eventuelt   

 Dennis:  
Vi er pt 340 medlemmer og stigende.  
Ny skraldespand er købt til udendørs i forventning om at dem der 
bruger udendørs området vil smide deres affald i den. 
Medlemskort er kommet ud.  
Sikkerhedsudvalget har drøftet ulykkesrapportering og er nu kommet 
med en procedurer som bliver lamineret og hængt op i klubben. 
Junior trænerne er informeret om at der skal være minimum 1 KI 
instruktør med på klippeture 
Aftalt i sikkerhedsudvalget at det kun er medlemmer over 18 år der kan 
få nøgle til klubben. Undtaget er junior bestyrelses repræsentanter. 
Annette: 
Vi skal have ny junior repræsentant 
Thomas: 
Et medlem undrer sig over at vedkommende ikke har fået 
medlemskort. Der er ikke betalt. Medlemmet skal logge ind og betale 
på ny. 
Per: 
Bestyrelsen har modtaget et skriv fra forbundet om klatrevæggen på 
Amager Bakke som ønsker et øget samarbejde om økonomi, ruter, 
vedligehold, etc. Forbundet vil indkalde til et møde, som Dennis gerne 
vil deltage i. 
 

  

11.0 Næste møde   

 Næste mødes aftalt til onsdag 9. november 2022 kl. 18:30 hos Per, 
Aakjærs Allé 26, 2860 Søborg. 
 
Evt. julebestyrelsesmøde hos Dennis torsdag den 1. december 2022 kl. 
17:30  
 

  

 


