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Bestyrelsesmøde – Kolding Klatreklub 
Referat 
Dato: 14/03-2014 kl. 18 - Deltager: Jens, Thomas, Mikkel, Kenny, Lars, Simon (Referent) 

Emner: 

1. Velkommen i bestyrelsen 

a. Hvad laver vi i bestyrelsen 

b. Hvad har I lyst til? Videre udvikling af klubben, fastholde medlemer  

c. Forventninger 

d. Opgaver o.a. vi roder med lige nu og fremad 

e. Billeder af folk (til web etc.) 

2. Ansvarsfordeling i bestyrelsen (og evt. overlevering) 

a. Udvalg 

Mere ud til udvalgene,(testperiode), formand med kontakt til bestyrrelse, Oplysning/PR!! 

Informer omkring møder også for bestyrrelse 

i. Byggeri-Enno- kontaktled = Thomas 

ii. Event / Konkurrencer/tur – Mikkel stopper, Konkurrence flyttes til nyt udvalg –

Kenny(stopper i event) evt. med Mikkel.  Lars tovholder i event(jens trækker sig 

ud) 

iii. Instruktør- Enno 

iv. Rute-Mikkel 

b. PR / Web-Jens 

Udvikle standarder for medlemskort mm, informer herom på hjemmeside 

c. Sikkerhed – Evt. udbyg til et udvalg  (jf. Vedtægter)-Thomas,Mikkel,spørge Rene, Simon 

d. Dklaf kontakt- Formand 

e. Træner/undervisning – under udvikling 

f. Rengøringsevent med sjov! Klubdag - eventudvalg 

 

3. Økonomi 

a. Økonomisk status- det går godt udgift 285k(beregnet for det samme som 2013) 

”overskud” 4000kr 

b. Årsbudget 2014 – Orientering v/Thomas 

i. Hvordan skal udvalgene håndtere økonomi? Skal de have en pose penge om året, 

eller skal de søge hver gang, skal der være en bagatel grænse? 

Der er enighed om ideen, der arbejdes videre på projektet 

Event, byggeri, rute får hver kr 5000,-  

ii. Skal vi have Force til at tjekke klatrevæggen? – Alternativ- tages med til næste 

gang, men er under arbejde 

iii. Status om ansøgning om madrasser til Trygfonden på 110.000,- er afsendt primo 

marts v/Jens & Mikkel 

c. Gorilla Park v/ Simon- GO! 
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4. Status Børneattester – Orientering v/Jens –De er kontrolleret og det er i orden. 

5. Udvalgene (ønsker til el. fra/ status): 

a. Byggeri 

i. Plan for Facilitetes udvikling, med nyindkøbte væg etc. /Jens- Helhals projekt   

ii. Ny madras – Status Abekatten skal få madrassen i orden! Lukke huller mm. Jens 

styrer det 

iii. Plader i spær – Status- Står klar, byggeudvalg tager den herfra, Thomas sender 

den til dem. 

b. Eventudvalget 

c. Instruktør – enkelte instruktør ed vagt bestemmer selv på dagen(prøveklatring). PR issue, 

k1 må tage ven med de dage der er instruktør(hvis der er resurcer, vurderes på aftenen), 

K2 må tage ven med alle dage.  

d. Rute, Krav om at man har deltaget i klubbens interne rutekursus, for at bygge ruter i 

klubben.  To kurser om året, der bygges ikke uden om ruteudvalg, ca. 3 frie vægge på 

boulder, der pilles løbende ruter ned. 

6. Opgaver fra Generalforsamling 

a. Anerkendelse af frivillige? Flyttet til næste møde 

7. Håndtering af 10-turskort, prøveklatre (50,-) vs. Medlemskab – Hvad vil vi? – Se bilag 1 – v/Jens 

Næste gang, der tænke over det, mulighed for rabat på indeværende år mod betaling af 

efterfølgende år samtidig., mdr betaling (dyrer) 

8. Lørdags åben, så folk kan bruge klatre hallen i stedet for at gå i svømmehallen .-næste gang 

9. Intern konkurrence den 13 April ? – GO! Kenny og Mikkel , Low Key 

10. Peter forslag – Se Bilag 2- faste dage + penge, der må arbejdes videre 

11. Skoler vil klatre: har ikke faciliteter nu! Vi arbejder videre med muligheden for at give plads til 

deres egen væg. 

12. Andet 

13. Næste mødedato – 24. april kl. 19 – 21:30 hos Kenny 


