
Beslutningsreferat, bestyrelsesmøde 12. april 
 
Tilstede: Erik, Jacob, Camilla, Thomas, Anders & Claes (ref). 
Fraværende: Jon 
 
Der er enighed om at suppleanter er de facto inviterede til alle bestyrelsesmøder, Claes 
inviterer fremover. 
 
Madras Status. 
Møde afholdt 11 april. Der er stort set enighed om oplæg, der mangler lidt input fra Goobies 
og så er projektet klar til at bestille første del.  
 
Kontingent betaling/Medlemsstatus 
Claes de-aktiverer ud- og afmeldte medlemmer. Der laves status til hvert bestyrelsesmøde. 
 
SKVULP 
Der er ikke kommunjal økonomi til et udvidet oplæg, så klubbens bidrag er klatring i hallen 
fra 12-16, afsluttende med grill. Thomas medbringer en pop corn maskine fra arbejde. Erik 
laver nogle plakater der viser vej til hallen. Erik tager lead på at samle trådene. 
 
Göteborg. 
Thomas har lavet en brochure, der er er stadig et par uafklarede punkter, der skal rettes til. 
Claes ligger på KlubModul og Facebook når endelig version foreligger. 
Der indkøbes guidebøger til Göteborg og Kullen til klubben (Thomas) 
 
Jesper som ny instruktør 
Jesper holder åben hver anden søndag 10-12. 
 
Rammer og processer for uddannelse 
Udd ligger i udvalget. Udvalget fastsætter procedure for hhv S1 & S2. Udvalget indkalder til 
snarligt møde og lave en plan for 2018. 
 
Nøglerbrikker 
Claes overtager nøglebrikker fra Martin L 
 
Klubmesterskaber 
Klubmesterskaber & Sommerfest 16. juni 
Nedtagning & Grebsvask 10 & 11 juni. 
Claes smider alle datoer på KlubModul 
 
Børneattester,  
Bestyrelsen er enige om at klubben fornyer ALLE attester årligt – Claes indhenter nye på 
alle 
Der laves en side på hjemmesiden om processen. 
 
Klage fra Cafeen 
Der meldes til de unge vedr musik volumen. 



Det indskræpes til alle instruktører og medlemmer ikke at bruge borde stole og andet 
inventar i multisalen. 
 
Young Guns 
Overdrages til Martin Pedersen mens Camilla er i USA. 
Der skal planlægges YG i efteråret.  
 
Eventuelt 
Klatrepoint afsluttes med tilbudet om fuld træner uddannelse over 2-3 år. 
 
Turleder på klubture får; Gratis tur + 500 per dag som kompensation for manglende egen 
klatring. 
 
Klubkort,  
Claes tager den med Tommy 
 
Gamle referater 
Claes sørges for sammen med Tommy at få gamle referater på hjemmesiden 
 
Høreværn 
Der skal indkøbes 2 sæt høreværn til rutebyggerne (Anders) 
 
Permanente ekspresser 
Thomas tæller op og vender den med Jon for en pris. 
 
Opslagtavle 
Erik indkøber og opsætter en old school kork opslagtavle. 
 
Næste møder 
Næste møder er 15. aug og 24 okt 
 
 
 


