
Bestyrelses møde i Holbæk Klatreklub: Torsdag d. 8 september 2016 
 
Agenda: 
 

1) Punkter fra sidste bestyrelses møde 
2) Overdragelse af Kasser posten fra Erik til Martin – status 
3) Økonomi status og budgetsnak for de næste 6 mdr. 
4) Hvordan er opstarten gået efter sommerferien? godt og skidt 
5) Instruktør uddannelse, hvem skal på kursus, hvad sker der framadrettet 
6) Kullen tur. Fastlæggelse af refusion ifht økonomi og budget 

a. Planlægning af turen 
b. Roller og ansvar 

7) Indkøb af nye seler og quickdraws til at færdiggøre væggen - status 
8) Young Guns Lørdag d. 10 September 

a. Program 
b. Roller og ansvar (inkl rengøring)  

9) Deltagelse i Young Gun konkurrencer 
10) Hjemmside 
11) Andet 

a. Rutebygning: hvordan får vi flere høje ruter 
b. Forespørgsel fra Anders om fitness reb (600kr) 

 
Referat: 
Tilstede: Erik, Martin A, Claes og Martin L. 

• Siden sidst. Vi mangler grej. Nye seler og quickdraws. Vi har 33.537,50 kr i 
kassen. Vi mangler akut seler. Henrik har hentet et tilbyd hjem: 5300,- for 12 
forskellige seler. Henrik bestiller. Erik beder Benjamin om at finde en pris på 
den sidste madras. Claes søger legater til specifikke ting til klubben. 

• Siden sidst. Ordensregler. Plakaterne virker. 
• Siden sidst. Kalk. Bestyrelsen melder ud, at man kun må klatre med kalkbolde 

når man er på vægen. Løst kalk må kun bruges ved baljerne. Claes skriver på 
hjemmesiden. 

• Siden sidst. Nøglebrikansvarlig. Martin L. har tjansen. Martin får liste af 
Martin A og brikker af Jon.  

• Sikringsbevis k1 og k2 tilbydes af Martin Andersen lørdag d. 22. oktober 
10.00 – 18.00 og 23. oktober kl 10.00 – ca. 16.30. Der tilbydes 8 pladser. Erik 
laver et udkast og Clas kigger det igennem og sætter det på hjemmesiden. 

• Overdragelse af kassereposten. Erik laver en afstemning inden posten 
overdrages, hvilket sker i næste uge. Posten overdrages om et par uger. 

• Økonomi. Om en måneds tid når der er lidt flere kontingentmidler, kigger vi 
på hvad der er råd til. Martin A køber nye kabler så vi kan flytte subwooferen, 
så den kan flyttes. 

• Opstart. Super med de lister Claes laver. Hvis man har betalt for sit 
medlemskab, bliver man på listen. Har man ikke betalt ryger man af listen. 
Der er nye hold på vej. Det er generelt gået godt. 

• Instruktør uddannelse. Det går rigtig godt med Claes’ uddannelse. 
Ungdomshjælperne skal have klubpoint og får et guidekursus i formidling og 
en status. Henrik og Erik går i tænkeboks. Instruktørerne opfordres til at tjekke 
klatreforbundets hjemmeside (også facebook). 



• Kullen-turen. Man skal melde sig til på klubmodul. Henrik tager en erfaren 
klatrekammerat med. Mathias får lov til at komme med. Claes lavet en 
reminder. Prisen er 150,- kr . 

• Young Guns: William og Tarkan kommer og hjælper. Benjamin kommer kl. 
9.00 og åbner. Gæsterne kommer 9.30. Erik har ansvar for at der bliver lukket 
ned og ryddet op. Der er også 4 andre Young Guns steder – Vi skal hjælpe 
Benjamin med PR – Erik laver en lækker poster. 

• Hjemmesiden: Nogle ting fungerer klubmodul godt, men andre virker ikke. 
Claes rydder op i vores klubmodulside. Vi holder fast i klubmodul. 

• Andet. Ændring af vedtægter skal gennemgåes – Claes har lavet et udkast. Der 
er ekstraordinær generalforsamling, oprydning, hygge d. 5. nov. kl 15.00 og 
frem. Udkastet ligger på bestyrelsens FB side. 

• Andet. Erik køber (Gibbon Classic) Slackline til klubben. 
• Andet. Anders får penge for fitness rebet. 
• Andet. Klubtøj. Henrik Hyldal er i gang med at undersøge print og tøj. Vi 

holder fast i vores logo. Claes tager kontakt til Henrik. Forslag skal godkendes 
af bestyrelsen. 

• Andet. Medlemskort i farvekoder, medlemsnummer, billede, navn og adresse. 
Henrik har en kontakt. Det koster 20,- kr at få lavet et kort. Vi går muligvis i 
gang med det efter nytår. Claes tager fat i klubmodul i forbindelse med 
medlemsnumre. 

• Andet. Martin L laver udkast til invitation til ekstraordinær generalforsamling, 
hygge og oprydning. 

• Andet. Udvalg. Listen er opdateret. Der er kommet et par nye udvalg, bla. 
Praktisk Gris, Kage, e.c. Mobilnumre til kontaktpersoner i de forskellige 
udvalg. 

• Andet. Martin A. rydder op i klubbens fb-side udfra medlemslisten m.m. 
Henrik rydder op i instruktørenes fb-side. 

• Bestyrelsen mødes 2 timer før den ekstraordinære generalforsamling – dvs. Kl 
13.00 

 
 
 


