
Bestyrelsesmøde
Dato: 13.09.2022
Deltagere: Mikael, Jan, Emil, Magnus, Asger, Lucas

Agenda Forklaring Diskussion/ noter/ status

Opfølgning Med udgangspunkt i aktionsarket Udført. To opgaver mangler handling. Er planlagt

Junior Battle D. 20.11.22 afholdes junior battle i vores
hal. Der bygges 15-20 nye problemer +
enkelte ruter på højvægge.
Vi skal bruge frivillige til at rydde vægge
og gøre hallen indbydende.

Der nedtages greb og vaskes nogle dage forinden. Mikael er ansvarlig og laver
en arbejdsgruppe.
Hvis der medlemmer der læser referatet og ønsker at deltage som frivillig, så
sig endelig til.

Wifi / netværk Emil ønsker forbedret wifi i hallen. Gerne
trådløs som er vores eget. Netværket
virker til tider dårligt.

Asger vil gerne lave en test af hastighed af netværket inden videre tiltag.
Eventuelt bruge udtag over køkkenet.

Medlemsskab,
holdtilmelding
og nøglebrik

Enkelte har klatret på holdene om
torsdagen, uden at være medlem. Kan
det tydeliggøres på hjemmesiden, at det
kræver medlemsskab?

Nøglebrik kan ligeledes bestilles uden
medlemskab.

Lars som står for nøgleordningen er opfordret til at tjekke for medlemskab,
inden bestilling af nøgle. Vi undersøger om klubmodul kan løse problemet.

Samme problem stilling som junior/børnehold, vi kan ikke binde op på 2
forskellige hold.

Jan og Mikael arbejder videre med at finde en løsning, samt at vi tydeliggør det
på hjemmesiden, at holdtilmelding kræver medlemskab.

Uddannelse Melanie lund Mortensen
Frida Skytte
Birk Valdemar Latif
Lia Damén (Hjælpetræner
Juniorhold)
Mette Mortensen (Hjælpetræner
Børnehold og Juniorhold)

Afholdes i Århus i sept. og okt.

Deltagerne skal selv indsende og søge om dispensation ved klubben.
Kommunen dækker op til 1200 kr/årligt og klubben dækker det resterende.
Kørsel til og fra kurset afholdes af medlemmerne selv. Der opfordres til
samkørsel.



Er godkendt til at tage træner 1
uddannelse.

Kassér rollen
2023

Vi skal til at se på en afløser for Jan som
går af som kasser til GF23.

Lucas vil gerne overtage rollen.

Jan laver en liste over de opgaver der varetages, og en plan for overdragelse

E-boks der indeholder børneattestter kan vi nok ikke overdrage før GF

Oprettelse til netbank sættes i værk ultimo 2022, så den er klar inden GF

Klubture i
efteråret og
vinter

Asger og Magnus ønsker flere besøg i
andre klubber.

Asger og Magnus ser på at lave en tur før nytår samt et par stykker efter.

Klubturnering
for voksne

Forslag fra Martin Hamborg om en
klubturnering for voksne, hvor eventuel
andre klubber i nærområdet inviteres.
Eventuel i februar 2023.

Mikael arbejder med en plan for dette. Der er opbakning i bestyrelsen.

Sikkerhed ved
Autobelays

Asger har nogle forslag til forbedring af
sikkerhed på autobelays

Asger overdrager opgaven til Lasse. Opgaven er at forbedre sikkerheden ved
brug af autobelayen.

Skærm ved
indgangen

Hvad vil vi med denne skærm?  - Lige nu
samler den bare støv.

Oprindelig tanke var at der skulle være info om klubben mm på skærmen. For
nuværende er der ikke afklaring om hvad der skal ske med skærmen.
Emnet tages op ved en senere lejlighed.

Juleafslutning/
Julefest

Årets juleafslutning for voksne og unge
afholdes fredag d. 16 dec.

Mikael laver oplæg til arrangementet. Forventes at være om aftenen med
fællesspisning mm.

Næste møde Tirsdag d. 20 dec kl. 19 Mødet holdes virtuelt.



Aktion

Dato Emne Handling Ansvarlig Deadline

Medlemsskab, holdtilmelding
og nøglebrik

Tjekke op med klubmodul om de kan sikre at medlemskab skal
være tegnet og betalt inden tilmelding til hold, samt bestilling af
nøgle.
Note: Jan har rettet spørgsmålet og afventer svar.

Klubmodul melder at man ikke kan binde en tilmelding på mere
end ét hold, vi kan altså ikke kræve at man er medlem af enten
helårs eller halvårs hold…
Alternativt skal vi sige at fra næste sæson er junior/børnehold inkl
kontigent…

Jan nov. 22

Junior Battle Der skal laves tidsplan for aktiviteter inden arrangementet. Der
samles en gruppe frivillige til at rydde væggene i boulderen og på
enkelte linjer på højvæggen, samt vaske greb forinden
rutebyggere igangsætter. Hallen gøres indbydende.

Mikael Ultimo okt.

Wifi Asger vil gerne lave en test af hastighed af netværket inden videre
tiltag.

Asger og
Emil

Klubturnering for voksne Mikael arbejder med en plan for dette. Fastsæt dato og format. Mikael Dec

Medlemskab, holdtilmelding
og nøglebrik

Tydeliggør det på hjemmesiden, at holdtilmelding kræver
medlemskab.

Asger /
Magnus

Okt.

Kassér rollen 2023 Oprettelse til netbank sættes i værk ultimo 2022, så den er klar Jan Dec



inden GF

Autobelay Asger overdrager opgaven til Lasse. Opgaven er at forbedre
sikkerheden ved brug af autobelayen.

Asger Okt.

Julefest Mikael laver oplæg til arrangementet. Målgruppe voksne og unge Mikael Okt.

Klippes og indsættes i aktionsarket


