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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 
Telefonmøde mandag den 7. april 2008, kl. 20.00 
Tilstede: 
Niels Staun 
Jan Elleby 
Johannes Madsen 
Nis Blaxekjær 
Povl Lund Nielsen 
Marianne Prosch Andersen 
Mads Winsløv Kristensen 
Mette Sejr Thomsen 
Mødeleder: Niels Staun 
Referent: Marianne Prosch Andersen 
1.1.Nyt fra udvalg (og evt. arbejdsgrupper) 
Bestyrelsen vil tilstræbe, at der bliver offentlighed omkring udvalgene, så udvalgene 
bliver synliggjort for de menige medlemmer. 
Som udgangspunkt skal der ligge beslutningsreferater fra alle udvalgsmøder, som også 
lægges på hjemmesiden, hvis der er truffet gældende beslutninger (økonomi, 
retningslinier etc.). Hvis der kun er tale om et møde omkring koordinations- eller 
opfølgningsopgaver er et referat ikke nødvendigt. 
1.2. Forretningsudvalget 
- Salg af lift 
Der er modtaget bud på liften, som der nu arbejdes videre med. 
1.3. Dommerudvalget 
¤ Mette Sejr Thomsen overtager opgaven fra Vivian Lee Chrom, som er udtrådt af 
bestyrelsen. 
1.4. Udannelseudvalget 
Der har været møde i marts, men der foreligger ikke noget referat endnu. 
Juniorudvalget 
- Møde i Nyborg 
Referat fra mødet er udarbejdet og udsendt til bestyrelsen. Juniorudvalget efterlyser 
en politik, som kan fastholde klatrerne når de bliver ældre. 
1.5.Eliteudvalget 
Udvalget er i gang med at koordinere tre workshops. Den 7. juni i Århus, den 14. juni i 
Odense og den 15. maj i Skovlunde. 
Udvalget har ikke fået henvendelser fra nogen, som vil stille op til internationale 
konkurrencer. 
2. Opfølgninger 
2.1. National Workshop - status 
Det går langsomt med tilmeldingerne. Det lader til at forbundet har svært ved at få 
informationen ud til klubmedlemmerne. 
2.2. Status for DM og NM 
DM Junior rute - Østjysk Klatreklub vil have garanti for dommere. 
Forbundet er villig til at bruge tvangsordningen. Forbundet vil genre hjælpe med at 
skaffe dommere og hjælpe med at uddanne dommere. 
NM - Der arbejdes fortsat på at muliggøre afholdelse af NM 2008 i Danmark. Der skal 
foreligge en endelig afklaring inden 1. maj, så bestyrelsen tage beslutning i sagen på 
næste bestyrelsesmøde. 
2.3. UIAA 
- Orientering vedr. tysk og østrigsk medlemskab 
Tyskland og Østrig har meldt sig ud med virkning fra 31. december 2008. 
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- ISMC medlemskab og kontingent 
Kontingentet er ca. 5.000 kr. Vi kan ikke blive medlem i år. Hvis medlemskab er noget, 
der bliver udtrykt ønske om, og der er skibestigningsaktivitet relateret til 
medlemskabet, så vil bestyrelsen overveje det, men hvis det blot er for at vise flaget, 
finder man det ikke interessant p.t. 
¤ Jan Elleby undersøger retningslinierne for indmeldelse inden næste 
repræsentantskabsmøde. 
3. Eventuelt. 
- Kontakt til norsk klatreforbund 



¤ Niels Staun har haft kontakt til norsk klatreforbund, og han er inviteret med til 
generalforsamling i forbundet. 
- Klatrevæg 
Bestyrelsen besluttede, at man gerne vil skrive under på skrivelse til Københavns 
kommune til støtte for den nye klatrehal, som Dansk Bjergklub gerne vil etablere. 
Telefonmøde slut kl. 21.30 
Næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 16. maj i Viborg kl. 19. 

	


