
Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH 

Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. 

Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde 

aldersbegrænsninger. 

Mads skriver til Roskilde 

2) Lift 

Det skal afklares om KK er interesseret i at bruge liften og vil stå for indkøb af 

ramper. 

Mads kontakter KK’s bestyrelse . 

Liftens placering og nødvendig vedligeholdelse skal klarlægges. Lille forhjul er 

skævt. 

Peter kontakter Rolf. 

3) Uddannelse 

Udvikling af uddannelser der vedrøre konkurrencer varetages af 

konkurrenceudvalget. Hvorefter de skal ligges over i et kommende UU i den 

nye struktur. 

Der skal arbejdes med et fælles sikkerhedsniveau for sikkerhed på klatrevæg. 

Fx et 6 timers kursus der er fælles for træneruddannelse, dommeruddannelse 

og instruktørudannelse. 

Dommere v. Tina og trænere v. Mads – kommer med et skriftlig oplæg til 

sikkerhedsudvalget , hvor Peter er ansvarlig på at følge op. 

På GF skal der strammes op omkring at klubberne overholder sikkerheds 

normer. 

4) Telefon 

IT telefon skal afprøves mere i forbindelse med møder – Mads skal have net 

adgang. 

Tilstede: 

Morten, Niels, Peter og Mads 



5) Retningslinier for tildeling/ansøgning af tilskud. 

Specielt ang. ansøgning om rejseudgifter fra ”holdleder” til konkurrence i 

Finland. Bestyrelsen er i princippet imod at udnævne en ”ikke-voksen” til 

holdleder, og mener generelt af ansøgninger om tilskud skal ligge 

forud for(Morten tager sig af  

6) Retningslinier for af-/ belønning 

Der enighed om at alle afholdte udgifter for folk der arbejder frivilligt skal 

dækkes. Men uenighed om vi skal udnytte skatteregler til at give nogle folk 

ekstra penge som en belønning for deres frivillige indsats. Der er ikke tale om 

egentlig løn, men nærmere et skulderklap i form af økonomisk kompensation. 

Det overvejes om der i så fald skal laves en skriftlig aftale/kontrakt med 

vedkommende. Der gives udtryk for at det er et stort problem at afgøre hvem 

der skal have sådanne pengene og hvem der ikke skal, kan potentielt blive et 

problem at alle arbejder frivilligt men at nogle får noget for dette og andre ikke 

gør. Vi har i lang tid givet penge til censorerne for deres arbejde, og nu også 

for instruktører der afholder kurser. 

Der er enighed om af der kan gives samme honorering (som til instruktører) til 

de der afholder trænerkurser mm. Og det aftales at regnskabsinstruksen skal 

tilpasses så dette fremgår klart. 

Det drøftes også om man kan give et eller andet fx en fleece eller lign. som en 

belønning/skulderklap til de der yder en indsats. 

Der nåes ikke til enighed mht om vi kan/skal belønne folk, der laver en extra 

indsat med penge og dette emne må derfor tages og igen ved næste lejlighed. 

. 

Tilstede: 

Johannes,Morten, Niels, Peter og Mads 

7) Oplæg fra konkurrence udvalget ang. nye tiltag 

Johannes og Mads gennemgår det nye udkast fra konkurrenceudvalget. 



Har lavet en 5 års plan for elitearbejde, der gennemtræner uddannelse 

eliteworkshops mm, skal danne base for at udtage folk til at ”nyt landhold”. 

Landsholdsudvalget et for alle praktiske formål ikke eksisterende, men 

Johannes vil gerne arbejde videre med dette sammen med 

konkurrenceudvalget. Iflg deres 5 års plan skal der fra 2007 ansættes en 

delvist betalt elite/landsholds-træner, hvor der vil komme jobopslag mm. Fra 

2009 skal der ansættes en deltidsansæt træner på alm. Lønvilkår, budgettet 

går fra 30.000 i 2006 til ca 250.000 i 2009. 

Vil endvidere gerne støtte gode klatrer allerede fra i år til at tage til 

internationale konkurrencer. Der bliver enighed om følgende: 

Forbundet dækker alle deltagers licens og registration-fee 

Konkurrenceudvalget kan støtte udvalgte klatrer med op til 1500 kr 

pr konkurrence til rejse-udgifter max 5 gange årligt (til samme 

klatrer). Konkurrenceudvalget bestemme selv hvem de vil støtte. 

Pengene til ovenstående tages i først omgang fra penge afsat til 

landsholdudvalget. 

Eliteworkshop er både for eliteklatreren der og den alm gode klaterer. Er både 

rette mod ruteklatring og mod bouldering, ikke mod speedklatring og ikke mod 

bjerg/klippe aktiviteter 

Malene skal gerne tage sig af licensregistrring – 

Johannes vil tage sig af dette. 

8) Gennemgang af træneruddannelsen. 

Johannes gennemgår planerne for en træner uddannelse. Denne består af flere 

moduler, ideen er man skal have planer om selv at starte op som træner i sin 

egen klub for at komme på træningskurset, derfor skal det være klubberne der 

godkender at vedkommende skal på træningseminar. Modul 2 skal først være 

efter at man har fungeret som træner i en vis periode f.eks. et år eller 80 

timer. 



2 dages kursus, ikke planer om at afholde en egentlig eksamen efter modul 1, 

men evt senere ved de andre moduler. 

Diskussion af om en træner skal ha ve haft et begynderkursus i klatring for at 

kunne blive træner. Peter mener det er vigtigt, mens Johannes ikke mene 

dette har noget relevans og peger på de rene boulderklubber, hvor folk ikke 

har nogle begynderkurser i klatring. 

9) GF 

Planlagt til at starte kl 13.00 skal foregå i Løvstræde. 

Ideer til dagsorden. 

















 





 

Ambitioner, visioner hvor skal vi bruge pengene/krudt.. Morten informerer om dette via. 

Niels Sørger fro dette. 

Oplæg fra konkurreceudvalget (træner-uddann og elitearb) 

afholdelsen af udgiften. Omvendt er der enighed om at tildele udvalgene større 

autonomi i hvordan de bruger penge øremærket til det pågældende udvalg. 

Der vil i første omgang blive oprettet en selvstændig konto til Juniorudvalget, 

hvor penge afsat til junioraktivitet vil blive overført til. Herfra skal dækkes 



udgifter til: Juniortræf, Evt rejseududgifter til juniordeltagere, holdledere mm, 

Mødeudgifter (transport mm), samt alle øvrige junioraktiviteter. Undtaget fra 

dette er konkurrencetilskuddet som fortsat vil blive taget fra hovedkontoen. 

Indtil videre er det kun kassereren der har fuldmagt til denne konto, men 

udvalget kan få fuldmagt til at se kontobevægelserne. 

dette, og informerer juniorudvalget) 

Det diskuteres om der også skal oprettes en konkurrenceudvalgskonto, men 

indtil videre afventer man med dette. Konkurrenceudvalget kan også lige som 

juniorudvalget – i høj grad selv bestemme hvordan de forvalter ”deres” penge. 

Generelt skal ansøgninger stilles udvalgene, men er der ansøgninger der ikke 

falder under et udvalg kan bestyrelsen søges, ved at sende ansøgning til et 

bestyrelsesmedlem, som så vil tage ansøgningen med på førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH 

Tilstede: Niels, Peter og Mads 

1) Aktuelt 


