INFO FRA BESTYRELSEN
Herunder lidt information fra bestyrelsen efter vores seneste bestyrelsesmøde.
Budget og økonomi:
Vi samarbejdede om at lave et foreløbigt budget – det mangler stadig en del arbejde, men
det vil skabe et fint overblik over vores økonomi, så vi sørger for at pengene kommer ud i
klubben og kommer medlemmerne til gode. Vi laver det færdigt til august når vi har et
overblik over hvor mange medlemmer der bliver i klubben ved ny kontingentperiode.
Hvert udvalg gennemgik deres planlagte aktiviteter mm.
Der er følgende udvalg: sociale arrangementer (Jørgen), Klatre arrangementer (Simon),
praktiske gøremål mm (Søren), rutebyg og vedligehold af ruter (Emil), træning og
ungeklatring (Mikkel), kommunikation og hjemmesiden (Annette), instruktør og sikkerhed
(Hassan)
Herunder en opsummering af kommende aktiviteter, beslutninger, ændringer mm:
 Arrangementer:
o Onsdagstema – Mikkel kører stadig udholdenhedstræning to onsdage endnu
– kom og vær med .
o 5/5 Klubtur til Bjerget i Viborg.
o 27/5 Boulder åbningsfest m grill og sjov. Mere info følger.
o 28/5 Jernlageret og Rocktaineren åbner – ØJKK hjælper til. Mere info følger.
o 11/6 Sommerfest. Mere info følger.
o 13/6 fra 14-17. Vores store sponsor Insero holder medarbejderarrangement
for op til 60 personer i Torsted hallen og ØJKK. Vi vil gerne sige mange tak
og sørge for de får nogle gode oplevelser i klubben. Sig meget gerne til hvis
du kan hjælpe med at sikre .
Andet:
 Instruktørløn – vi har en række instruktører i klubben, som bruger mange aftener
mm på at hjælpe nye klatrere i gang og få sikringskurser mm afholdt. Vi får desuden
også flere eksterne arrangementer a la polterabend, firmaevents mm. Vi aflønner
instruktørerne med ml 200 - 300 kr for et arrangement.


Træningsudstyr – vi vil gerne indkøbe yogamåtter, elastikker, kettlebells mm.
Træningsområdet bliver også lavet færdigt snarest.



Der bliver indkøbt en sofa mere – denne i kunstlæder, så vi kan rengøre den .



Der bliver lavet nogle flere børneruter og også lejet lift eller måske købt lift alt efter
økonomi, så Emil og andre hurtigere kan bygge fede ruter til os.



Vi vil gerne prioritere at købe en autobelay mere. Vi tjekker budgettet til august.



Der er flere ’unge’ medlemmer i klubben nu - (årgang 2001 – 1996). Mikkel opretter
en facebookgruppe og vil lave specielle sociale arrangementer og klatretræning for
denne gruppe. Opstart efter ferien – muligvis med et enkelt arrangement før ferien,
hvis det kan lade sig gøre for eksaminer mm.



Hjemmeside – laver vi færdig i løbet af sommeren. Sig MEGET gerne til hvis du vil
hjælpe og få det på dit cv .



Vi har fået nyt logo – det er super flot og vi viser det frem snart . Der bliver laver
flyers og anden reklame snarest.



Steen laver lys færdig i boulderen.



Vi snakker meget om frivillighed og det kommer der mere om senere .



Skal vi have Familiemedlemsskab i klubben, hvor det bliver billigere for en familie
med børn at klatre?
o Vi har besluttet at da kontingentet i forhold til næsten alle andre klatreklubber
i Jylland er meget billigt, så indfører vi ikke familiemedlemsskaber. Vi håber
ikke det afskrækker forældre eller børn at trække deres familie med til
klatring .



Kan vi åbne fast i weekender?
o Vi mangler stadig nøglevagter til at tage faste vagter og derfor indfører vi
ikke en fast åbning i weekender. Vi tilbyder dog at man kan købe en
nøglebrik som gælder fra nu indtil 31/12 2016. Reglen er at du så kan klatre
fra 7-22 hver dag. Det er god praksis at skrive på fb når du åbner så andre
kan få gavn af det også. Når du selv køber din nøglebrik indgår du ikke i en
fast vagtordning. Vil du gerne være en del af nøglevagtsordningen, så sig til
.

