
Bestyrelsesmøde den 03.11. 2020 kl. 18.00-20.30 
Til stede: Mikkel  
Referent: Mikkel, Vibeke, Anne Cathrine, Rasmus, Freja, Micheal 

1. Godkendelse af referatet fra 07.10. 2020 (vedlagt) 
2. Nyt fra ministrene 

a. kommunikationsminister 
 Tutor, instruktør t-shirts er blevet opdateret med 20/21. 

b. kursusminister 
 Håndbog for instruktører ligger på instruktør facebook gruppen. 
 Førstehjælpskasse 
 Vi mangler stadig folk til at tage kurser. 

 Arrangement for at lokke instruktører og tutorer til at tage kurser arrangeres når 
forsamlings forbuddet hæves. 

c. socialminister 
 Dirk er ved at lave skabe osv. 

d. klatrevægsminister 
 Der har været afholdt problem og rutebygger møde. Der er udsat udvalg der skal stå for at 

arrangere byggedage 
 Der er blevet afholdt grebsindkøbsmøde, grebene er ved at blive bestilt 

e. økonomiminister 
 Løn til rengøring er ved at være fulgt op på 

f. formand/kvinde 
 Vi spørger i brugerrådet om vi kan få en time ekstra i fællessalen om tirsdagen og afgiver en 

time om torsdag i november. 
3. Coronaforanstaltninger. Hvordan går det? (Vibeke) (diskussion) 

 Mikkel kigger på Århus klatreklubs booking system og vurder/implementere dette. 
 Vi laver booking om således hele boulderen bookes. Vi sætter maks antal på 18 i stedet således  

4. Opfølgning på sidste mødes punkt om sikkerhedsudvalget (Vibeke)(beslutning) 
 Vi mangler seddel fra sikkerheds udvalget – Freja sender den 
 Autobelay skal nedtages og sendes til tjek 

5. Rengøringen i klubben (AC) (orientering) 
 Der er startet nyt rengøringspersonale. 

6. Fondsansøgninger og klubbens økonomi generelt i forhold til byggeriet (Vibeke)(orientering) 
 Der er sendt ansøgning til DGI 
 Der er sendt ansøgning til nordlys til grebsvaske maskinen 
 Vi er i gang med låneansøgning til DKLAF om lån 

7. Træneruddannelsen - trænergruppen – kontaktperson fra bestyrelsen (Vibeke)(beslutning) 
 Der er 11 med fra vores klub, første klub 
 Vibeke står som kontaktperson for trænerne 

8. Buddybanken (Vibeke)(orientering) 



 Der er 70 medlemmer nu 
 Søren vil kigge forbi til introkursus 

9. Arbejdsdag med bl.a. oprydning og planlægning af høj væg i Fællessalen (beslutning) 
 Der afholdes arbejdsdag for inviteret. 

10. Løse ender inden årets udgang?? (kontrakter, regninger, udlæg, tilskud m.m.??) (Vibeke) (afklaring) 
 Rengørings løn skal lukkes helt 
 Begyndertur skal tilbage betales 

11. Evt. 
 Instruktør trøje farve laves om til gul 


