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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 

Fredag den 16. maj 2008, kl. 20.00 på Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg. 

Tilstede: 

Niels Staun 

Johannes Madsen 

Nis Blaxekjær 

Povl Lund Nielsen 

Mette Sejr Thomsen 

Afbud: 

Mads Winsløv Kristensen 

Jan Elleby 

1.1 – Forretningsudvalg 

a) Liften, placeret i Nordjydsk Klatreklub, er solgt til Kvik for 50.000 kr. NJK får 

tilbagebetalt 81% af deres indskud på 36.000. 

b) Der er indkøbt en PC til forbundsarbejde (4.800 kr.) betalt af Niels Staun. Som får 

udbetalt 1.600 kr. pr. år i tre år, begyndende d. 1/6 2008, såfremt han er aktivt 

fungerende i forbundets arbejde. 

1.2 – Konkurrenceudvalg 

a) Alle DM 2008 er på plads. 

b) Der arbejdes videre med en boulder cup, efter DM boulder er afviklet i Nykøbing Falster 

Klatreklub. 

c) Dommer 

a. Oplæg vedr. dommeruddannelse færdigt. Det skal godkendes af 

konkurrenceudvalget, derefter implementeres. 

b. Mette Sejr Thomsen har taget initiativ til at lave en dommertaske, med alle de 

remedier der skal bruges til afvikling af DM. 

c. Der er udviklet en skabelon til dommerrapport – den implementeres 

d. Det tilstræbes at afvikle et dommerseminar i august måned, Mette Sejr 

Thomsen er promotor (sammen med Tina Jensen) 

e. DKlaF vil afvikle et NCC dommerkursus såfremt vi finder en arrangør til rute NM. 

Beslutning: Overdommere honoreres fremover med 400 kr. + 200 kr. 

1.3 Uddannelsesudvalg 

Intet nyt. 

1.4 Juniorudvalg 

a) Bestyrelsen vil udarbejde et udkast til en juniorpolitik – Nis Blaxekjær tager initiativ. 

1.5 Eliteudvalg 

a) Intet nyt 

1.6 Webudvalg 

a) Der arbejdes videre med online betaling/tilmelding på hjemmesiden. Povl er i dialog 

med DIF og Dansk Rideforbund. 

2 Opfølgninger 

2.1 Status NM 

Der er endnu ikke fundet en lokalitet eller arrangør – Det skal være på plads 6/6 2008 

ellers må vi aflyse. 

3.1 ansøgningen til DIF udviklingspulje 

Side 2 af 2 

Blev diskuteret og forslag der ikke kom i ansøgningen blev kort vendt. 

4 Nyt fra kasserer og kontor 

4.1 regnskab 

Der bliver lavet en regnskabsstatus (1⁄2 årsregnskab) – forretningsudvalget orienteres 

4.2 Fordelingsnøglen 

Marianne Prosch Andersen har lavet en evaluering af indrapporteringen til fordelingsnøglen 

– godt arbejde. 

a) Forbundsaktiviteter: Relevant info vedr. indrapportering sendes til de individer/udvalg 

der kan have gavn af det. 

b) Klubaktiviteter: Marianne Prosch Andersen udarbejder forslag til, hvordan klubber kan 

informeres om fordelingsnøglen og hvordan det kan gøres attraktivt for klubber/individer at 

foretage de relevante indrapporteringer. 

5 Eventuelt 

Der var intet til eventuelt 



 


