
Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund d. 30. November 2010. 

A. Velkommen og Præsentation 

 

NS bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde. 

1. Gennemgang af Udvalg og komiteer   

med henblik på; -introduktion for de nye, -status for nyt -samt fremtidig ansvars fordeling 

1.1 Forretning- og bredde- Udvalg 

 

 

1.2 Konkurrenceudvalg     

Nis informerede om udvalgets arbejde 

Der mangler dato på JBDM i NJK og  JBDM bliver i ultimo august/ primo september  

De 5 Bloc konkurrencer er afsat, men der er ikke særlig stor interesse for at arrangere 

rutekonkurrencer. 

Økonomien er ikke på plads mht arrangementet på Bornholm. Der arbejdes hårdt videre. Der satses 

på et stort arrangement med internationale topklatrere. I tilfælde af at de nødvendige indtægter (TV 

og sponsorer) ikke er mulige skaleres arrangementet ned til et mindre og i det væsentlige rent dansk 

arrangement.  

1.2.1          - Rutebygning 

Der er god interesse for pladserne på rutebygningsworkshops med Christian Bindhammer, hvor 

uddannelse af danske rutebyggere og danske undervisere i rutebygning iværksættes. 

 

1.2.2 - Dommer     

Intet nyt 

1.2.3 - Speed 

PLN informerede om at der arbejdes med at indføre speedklatring for juniorer i Danmark. 

1.3 Eliteudvalg       

Status er at der planlægges en samling i midt/slut januar i RIbe, hvor alle interesserede (som syntes 

at de lever op til nogle minimum kriterier) kan deltage. Her vil alle blive testet og udtaget til 

bruttotrup. 

  

1.4 Trænerudvalg  

Her er der planlagt nyt ATK juniorkursus i slutningen af januar.  

 

1.5 Juniorudvalg    

Intet nyt 

1.6 Vægkursusudvalg 

PC informerede om S3 og SKI uddannelserne. 

Der var en drøftelse af relationerne til Kattinge Værk, klatresamrådet og skoleverdenen. 

1.7 Klippekursusudvalg 

Intet nyt 



1.8   klippeaktivitetsarbejdsgruppe 

Intet nyt. 

Laila har benyttet flere lejligheder til at skaffe flere der kan deltage i arbejdet. 

Laila og Carsten undersøger forskellige muligheder for arrangement af klippetræf. 

 

1.8.1   Bornholm komiteen 

Budget for konkurrence på Bornholm er pt. på 250.000. Det skal dog understreges, at der stadig er 

en del usikkerheder om hvorvidt dette store beløb er realistisk.  

1.9 Årskalenderen   

Der arbejdes videre. 

Det undersøges om der via hjemmesiden kan etableres en mulighed for nemmere at indmelde 

arrangementer til kalenderen. 

B. Konstituering 

Niels Staun blev genvalgt til formand. 

Nis Blaxekjær blev genvalgt til næstformand. 

Johannes Madsen blev genvalgt til kasserer. Johannes havde inden mødet skriftligt tilkendegivet at 

han gerne vil fortsætte som kasserer. 

C. fordeling af resterende ansvar 

Blev udsat til næste møde. 

 

2. Opfølgninger                                                                                      2 timer  

2.1 Opfølgning  på liste over aktionpunkter/ventende opgaver 

 

 

2.2 Repræsentantskabsmøde  

   - referat   

Referatet er tæt på at være klar til udsendelse 

 

   - opfølgninger I fht afholdelse/ OBS til repmøde2011 

Der afholdes i forbindelse med udvalgsweekenden et budgetmøde 

   -  emner til behandling I bestyrelsen 

 

2.3 Økonomi: 

Det godkendte regnskab er afsendt til Undersvisningsministeriet  

  

2.4 Forsikring, fælles   

Der var en del spørgsmål til forsikringsordningen på repræsentantskabsmødet. CLI arbejder på at få 

svar på alle spørgsmålene og kommunikerer den ud i nyhedsbreve og på hjemmeside.  

2.5 Ny hjemmeside      

Betalingsmodul forventes snart klar til brug. 



2.6 Opfølgning på udvalgsweekend 

Succes’en gentages til næste år. 

2.7 KlatreVægInstuktør Håndbogen 

Bogen er fortsat tæt på at være færdig. 

 

3 Beslutninger 

3.1 Elitesatning   

Oplægget til kommisoriet for Junioreliteudvalget blev godkendt. 

CLI tager kontakt til Mitchell omkring tilskud til det overståede Junior-NM 

Mads Winsløw blev formelt valgt til landstræner 

3.2 Personale politik 

Tages op mellem personalet til januar. 

Johannes bedes fremsende den reviderede version til FU og personalet. 

 

5 evt. 

næste møde 

Afholdes 17. januar 

 

 


