Referat:


Vi har lavet en prioriteret indkøbsliste til klubben, så vi
kan få en endnu federe klub. I skal endelig sige til hvis der
er nogle kommentarer eller andre ting I gerne vil have vi
bruger penge på:
o Autobelay, der skal sættes op ved anker 21.
o Reb (200 m)
o Seler, bremser og karabiner
o Lejesko
o Reklamer, logo, banner
o Sjove støbte makroer
o Rutebyg
o Træningsudstyr (elastikker/kettlebells)
o Førstehjælpskursus
o T-shirts
o Liftleje
o Greb




Der kommer slackline op her snart, som vi kan lege med.
Hjemmeside, logo på vinduer, banner, flyers mm bliver færdig så snart
som muligt – høj prioritet.
Vi skal have taget nye gode billeder til hjemmesiden. Er der nogen der kan
hjælpe? Meld endelig tilbage .
Vi skal have læst korrektur på den nye hjemmeside. Er der én der kan
hjælpe? Meld endelig tilbage .
Foreløbige aktiviteter i efteråret
o Åbent hus 13/8 kl. 13-16. (bemærk ny dato) (Annette arrangerer –
Bak meget gerne op omkring det – vi har brug for at sikre, hjælpe
folk til rette, svare på spørgsmål mm)
 Der vil være en ’tilmeld-dig-på-dagen’ rabat for ikke
tidligere eller nuværende medlemmer)
o Medlemsfest 13/8 (efter åbent hus
 (husk at betale medlemskontingent )
o Rutebygworkshop for medlemmer (Emil arrangerer)
o Hyggeboulderkonkurrence (Simon arrangerer)
o Træningsworkshop m ekstern træner (Mikkel arrangerer)
o Arbejdsdag (afvask af grå madrasser, boulder mm – Søren
arrangerer)
o Meld gerne tilbage med flere forslag til andre aktiviteter
Der kommer flere kiler i madrasserne i boulderen, så det bliver mere
sikkert at klatre deroppe.
Der kommer et registreringssystem og en computer op her i august, så
alle medlemmer skal registrere sig online hver gang de kommer i klubben
og klatrer.
Der bliver lavet en speciel undervisningskasse til K1 og K2 kurser mm
Ny i klatring koster fremover 100 kr pr voksen og 50 kr pr barn
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Ekstern arrangement udvalg. Vi mangler en formand for
ekstern arrangement (bookinger af polterabend,
netværksklatring mm)
o Opgaverne er følgende: svare på mails fra
interesserede, arrangere dato, koordinere
instruktører, aftale budget.
It-udvalg. Hassan er ny formand for udvalget, men vi
mangler nogle der kan hjælpe til i udvalget.
o Opgaverne er følgende: opdatering af hjemmeside, oprettelse af
nye events, oprettelse af nye mailadresser, indsætte nye billeder
mm.
Husk klubben har ikke åben på faste tider hen over sommeren. Vi starter
op igen i uge 32 (8/8).
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