
REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde 

22. April 2015 kl. 17.30 i Brøndby 
 
 

Deltagere: Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Nicolai Cosedis 

(NC), Johannes Madsen (JM), Rikke Halskov Vestergaard (RHV) 
Afbud: Ricka Hea (RH), Lise Usinger (LU)  

 
 

1 Opfølgning Ansvarlig: 

1.1 Arbejdsopgaver 
 
Certificering af klatrevægge 

Justitsministeriet er kommet med en afgørelse, som fritager 
skolesamarbejde og rekrutteringsarrangementer på egen væg fra 

Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Der er udarbejdet en 
beskrivelse af de nye regler som bliver lagt på hjemmesiden og sendt til 

klubberne. 

 
Klubmodul  

Der er selvfølgelig en del opstartsvanskeligheder med opstarten med at 
bruge klubmodul. Der tages proaktivt kontakt til klubberne for at orientere 

og opfordre til dialog med klatrekontoret. De gode erfaringer skal 

videreformidles.  
 

RHV 
 

 
 

 

 
 

 
RHV 

1.2 Økonomi 
Regnskab for 2014 vedhæftet. Revisionen er ikke endeligt færdigt, men der 

forventes ikke de store ændringer.  
RHV/NØP 

1.3 Kontorets fokusområder 
Almindelig drift 
Konkurrencer – 2015-2016 

Udviklingsprojekt 

Elitesatsning 
Uddannelse – Træner 2, klippeinstruktør, uddannerkorps 

Klubmodul 
 

RHV 

2 Behandling/beslutning Ansvarlig: 

2.1 Besøg af Lotte Büchert 
God dialog med vores kontaktperson i DIF’s bestyrelse. Vi fortalte om vores 
mange projekter – udviklingsprojektet, nye uddannelser, elite- og 

talentudvikling og den nye fortolkning af bekendtgørelsen om offentlige 
forlystelser. Lotte fortalte om arbejdet i DIF med det nye politiske katalog, 

og om udfordringen med at sikre idrættens finansieringsgrundlag, som lige 

nu bliver mindre og mindre. Derudover bliver der efter årsmødet i maj 
nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med en ny måde at fordele 

midlerne i DIF til specialforbundene. Lotte fortalte også, at man i DIF anser 
klatreforbundet for et meget velfungerende forbund både politisk og 

administrativt, hvilket der var glæde over i bestyrelsen. 

 



  

2.2 Instruktør 3 
http://klatreforbund.dk/instruktoer-3-ankre-abseil-og-rebteknikker/ 

http://klatreforbund.dk/special-kurser/ 

 
Der ønskes et grafisk billede af uddannelsesstrukturen, så der skabes et 

bedre overblik. Der kan være forvirring omkring, hvordan 
egenfærdighedskurserne passer sammen med instruktørkurserne. Der 

arbejdes med uddannelse af ressourcepersoner i 3 søjler – instruktør, 

træner og rutebyg. Dertil udarbejdes der løbende skabeloner til 
egenfærdighedskurser, som klubbernes ressourcepersoner kan bruge til 

undervisning af klubbens medlemmer. 
 

Instruktør 3 standarden og standarderne for de 3 egenfærdighedskurser 

– ”Kursus i ankre og abseil”, ”Kursus i klatring på reb” samt ”Kurset fra inde 
til ude” blev godkendt 

 

 

2.2 Frivillighedspolitik 
Det aftales, at der arbejdes med de første 2 spørgsmål over mail, som 
forberedelse til næste møde. 

 

 

2.3 Årsmøde i DIF 
Der er i det nye politiske program lagt op til at arbejde med faciliteter, 
herunder at DIF centralt skal hjælpe forbund med lobbyarbejde for at få 

flere special- og elitefaciliteter. I det hele taget var der enighed om, at det 

nye politiske program passer rigtig godt sammen med klatreforbundets 
vision. Mathias blev opfordret til at videregive opbakningen på årsmødet.  

 

 

2.4 Bestyrelsens driftsopgaver – udsat til næste møde 
Opfølgning på oplæg fra Jan Gudnitz. Der blev ved mødet truffet beslutning 
om den overordnede arbejdsfordeling mellem bestyrelse, udvalg og kontor 

både i forhold til udvikling og drift. Vi mangler at konkretisere, hvordan der 

skal arbejdes med de politiske driftsopgaver som:  
 Politisk dialog med klubberne 

 Kommunikation af forbundets vision og politikker 

 Fremdrift i det politiske arbejde – f.eks. bestyrelses og rep.møder 

 Generel debat og kommunikation af nye ideer 

 Budget og budgetopfølgning 

 

 

2.5 Samarbejdspartnere og medlemmer – udsat til næste møde 
Oplæg og debat om hvordan forbundet kan arbejde med forskellige typer 

af samarbejdsaftaler og medlemskaber med de parter, som ikke naturligt er 
eller skal være en del af fællesskabet. 

 

 

3 Kommunikation  

3.1 Nicolai Ø kommunikerer dette og sidste møde på facebook. 
 

4 Eventuelt Ansvarlig: 

http://klatreforbund.dk/instruktoer-3-ankre-abseil-og-rebteknikker/
http://klatreforbund.dk/special-kurser/


  
 

 

 

 

 


