ØSTJYSK KLATREKLUB

Referat fra medlemsmøde d. 15/3 2016


Annette informerede om læring fra klubudviklingsdag, hvor ØJKK deltog sammen
med 4 nordjyske klubber og sparrede med hinanden og fik ny læring om hvordan vi
kan udvikle klubben til at blive endnu bedre.



Vi vil lave nogle udvalg som også inkluderer medlemmerne, så der er mere
inddragelse og medbestemmelse. Bestyrelsen har møde mandag d. 21/3 og vil
herefter informere mere omkring udvalgene.



Vi brainstormede omkring temaonsdage og ønskede arrangementer i klubben samt
andre ændringer. Her er i punktform hvad der kom frem af forslag:
o Unge forløb – fokus på at fastholde unge/juniorer i klubben –
o evt lave en junior facebook gruppe
o Struktureret træning også for seniorer
o Mental træning, taktik træning, faldtræning etc
o Løft dit niveau træning – projekt board
o Info om skader/øvelser til at forebygge skader samt opvarmning
o Pizzaklatreaftener
o Mange nye medlemmer – opfordrer alle medlemmer til at tage sig af et nyt
medlem der ser søgende ud når de kommer i klubben. Vi har alle stået og
ikke helt vidst hvilken retning vi skulle gå i. hjælp hinanden med at vi alle
føler os godt tilpas i klubben
o Infoskærm og pc – til registrering og til at se hvem der har nøglevagten –
hvem kan hvad, hvem ved noget specielt i klubben? (Peter Christensen kan
skaffe pc og skærm)
o White board kommer op snarest – billeder af nøglevagter og anden vigtig
information
o Evt ikke kun kommunikeres på facebook men også via enten sms/mail, opslag
på white board
o Flere nye udenlandske studerende – kommunikation skal fremover også være
på engelsk
o Ønsker om yoga, cross fit og andre sportsgrene
o Hjemmesiden bliver skrevet om så vi får mere information – som også skal
være tilgængelig via prints på opslagstavlen.
o Vi har brug for frivillige kræfter når vi laver arrangementer – for at få det skal vi
inkludere og skabe fællesskab i klubben. Det skal være sjovt, udfordrende og
inkluderende at komme i ØJKK.
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