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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 
Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 18.00 på Dansk Klatreforbunds kontor. 
Tilstede: 
Niels Staun 
Poul Erik Larsen 
Mads Winsløv Kristensen 
Vivian Chrom 
Martin Harss 
Allan Andreasen 
Jan Elleby 
Marianne Prosch Andersen 
Johannes Madsen (1. halvdel af mødet) 
Mødeleder: Poul Erik Larsen 
Referent: Marianne Prosch Andersen 
Der var udsendt en foreløbig dagsorden. Den endelige dagsorden blev besluttet som følger: 
Dagsorden: 
1. Breddekonsulentens arbejdsopgaver 
2. IFSC i København i 2009 
3. Konkurrenceklatring 
4. Sponsoremner – oplæg efterlyses 
5. PR – specielt TV 
6. Ferie på klatrekontoret 
7. Dommere 
8. Forberedelse af ansøgning til ekstramidler fra DIFs udviklingspulje 
9. Repræsentantskabsmøde 2008 
10 Referater – tidligere og kommende 
11. Rystesammen- og visionsweekend 
12. Medlemsregistrering 
13. Kluballokering 
14. Sportsklatring 
15. Eventuelt 
1. Breddekonsulentens arbejdsopgaver 
Den udarbejdede handlingsplan blev behandlet og bestyrelsen var enig om, at breddekonsulenten prøver 
at køre efter den fremlagte plan det næste år. 
2. IFSC i København i 2009 
Forbundet overvejede i efteråret at få UIAAs generalforsamling til København i 2009, men så splittedes 
UIAA op, så nu tænkes der på at få IFSC 
Der blev dengang udarbejdet et budget på 180.000-200.000 kr. for at kunne håndtere UIAA 
generalforsamlingen. Budget for IFSC generalforsamlingen vil være omkring 120.000 til 150.000 kr. i 
stedet. 
Bestyrelsen var enig om, at det er en god ide. Mulighederne undersøges til næste bestyrelsesmøde. 
Forbundet skal have indgivet bud på at holde generalforsamlingen senest i august 2007. 
3. Konkurrenceklatring 
Punktet udsættes indtil der er en afklaring på IFCS problematikken. 
4. Sponsoremner - Oplæg efterlyses 
Emnet behandles på bestyrelsesmødet den 21. maj 2007. 
5. PR - specielt TV 
Skema over tv-egnede klatrebegivenheder i 2007 er tilsendt DIF. 
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Det blev slået fast at DM begivenheder er forbundets arrangementer, men udliciteres til en klub. 
Det blev diskuteret, om forbundet skal udbrede kritik af ikke autoriserede arrangementer. Det skal vi, 
hvis der er noget, som støder. Vi skal vurdere om det er noget, der kan skade forbundet og dermed 
sporten og så reagere i forhold til det. 
6. Ferie på klatrekontoret 
Diskuteres af bestyrelsen på et andet tidspunkt. 
7. Dommere 
Der er for omkring fire år siden som indsatsområde sat en dommeruddannelse i gang. Der blev lavet en 
dommerstab, som skulle dygtiggøre sig til at blive nordiske dommere. 
Der blev udarbejdet en database over uddannede dommere, men basen blev ikke ført ajour og det er et 
kæmpe stykke arbejde, som er ved at gå tabt. Bestyrelsen støtter op om, at opgaven med databasen 
genoptages. 



8. Forberedelse af ansøgning til ekstramidler fra DIFs udviklingspulje 
Tidsfristen er 1. maj. Det blev besluttet at starte udarbejdelsen af en ansøgning. 
9. Repræsentantskabsmøde 2008 
Det blev diskuteret at flytte repræsentantskabsmødet frem til at blive afholdt i november i stedet for i 
februar, mens regnskabsåret stadig skal følge kalenderåret. 
Forslaget behandles på næste bestyrelsesmøde. 
10. Referater - tidligere og kommende 
Bestyrelsen godkender referater indenfor 10 dage efter modtagelsen. Derefter uploades referatet på 
hjemmesiden. 
Der var enighed om at en behandlingstid på op til 3 uger kunne godkendes i særlige situationer, hvis 
bestyrelsesmedlemmer eksempelvis er på ferie i godkendelsesperioden. 
11. Rystesammen- og visionsweekend 
Mødet forsøges holdt i weekenden den 2.-3. juni 2007. Mødets indhold debatteres videre på Forum. 
12. Medlemsregistrering 
Det blev besluttet, at opgaven med medlemsregistrering både den igangværende samt fremtidige 
medlemsregistreringer herefter er overgivet til Klatrekontoret. 
13. Kluballokering 
Det er fortrinsvis en breddekonsulentopgave, hvilket også fremgår af den vedtagne handlingsplan for 
breddekonsulenten. Men der kan være klubber, som et bestyrelsesmedlem har en særlig kontakt til, og 
hvor det derfor vil være naturligt, at vedkommende har kontakten. 
14. Sportsklatring 
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
15. Eventuelt 
Bestyrelsens arbejdsform blev diskuteret. 
Mødet sluttede kl. 21.30 
Kommende bestyrelsesmøder: 
Onsdag den 18. april 2007 - holdes på Klatrekontoret. 
Mandag den 21. maj 2007 – forsøges holdt som Skype møde. 

 


