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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Dansk Sportsklatreforbunds bestyrelse 2/2 – 2003 hos Bugge 
 
Mødet startede med en diskussion af mødet hos PLØKS 31/1. Det er klart at der skal holdes flere af den type møder. Som direkte 
konsekvens af mødet besluttede vi at indføre et månedligt nyhedsbrev som i første omgang udsendes til deltagerne i mødet, 
bestyrelsen, censorerne og klubberne. Man skal kunne tilmelde sig nyhedsbrevet online på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Idet dele af bestyrelsesarbejdet ikke har foregået tilfredsstillende fik hver enkelt lejlighed til at komme med sin uforbeholdne 
kommentarer til de øvriges indsats. Niels og Mette er på valg. Bugge trækker sig ud af bestyrelsesarbejdet. Peter fortsætter. Sheila 
overvejer. Bestyrelsen søger et eller to nye bestyrelsesmedlemmer. Alle holder øjne og ører åbne. Niels og Sheila leder aktivt efter 
kandidater til bestyrelsen. 
 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 
 
Budget 
Mette kommenterede at vi bruger væsentligt flere penge på hjemmesiden end hun havde forventet. Peter bad om at vi udskyder denne 
diskussion cirka et halvt år. Til den tid kan vi bedre vurdere hvad vores behov er og om vi har brug for den fine service vi betaler for 
hos GoldenPlanet. De enkelte budgetposter fremgår af budget som er et separat dokument. Ved generalforsamlingen fremlægger 
bestyrelsen forslag og uændret budget eller 25% stigning. Begge forslag indebærer at forbundet vil komme til at æde af formuen, 
men holdningen var at det det kunne være en fordel at udskyde noget af eller hele kontingentstigningen til 2004. Der var ikke tid til at 
diskutere hvad puljen skal kunne bruges til. 
 
Vedtægtsændringer 
Forkortelsen DSF fastholdes. Overfor DIF vil vi bruge en forkortelse i stil med DSkF. 
Det blev vedtaget at kun kassereren vælges af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Under stemmer og kontingent er grænserne –99 og 100- . Dette rettes til –100 og 101- . 
Bestyrelsen skal bibeholdes på 5 personer. I stedet for en udvidet bestyrelse skal der laves flere udvalg. 
Sheila gennemtænker omformulering regler for valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Niels får bemyndigelse til at lave forslag om vedtægtsændringer idet omfang det er nødvendigt i forhold til DIF. 
 
Klubber 
Polyteknisk Klatreklub har lige holdt generalforsamling og ønsker ikke at blive medlem af DSF. 
Kontakt med potentielle klubber delte vi mellem os som følger: 
 
Sheila: 
Slagelse Klatreklan 
Nykøbing Klatreklub 
Bramsnæs Klatreklub 
 
Niels: 
Djursland Klatreklub 
Skovbrynet Klatregruppe 
Grenå Klatreklub 
 
Peter: 
Hjern Klatreklub 
Roskilde Klatreklub 
Forbrændingen 
Action Directe, Kolding Klatreklub 
 
Mette fik bevilget en virusscanner. Det er vigtigt at vores administration fungerer. 
 
Klubliste. 
Der er somme tider uoverensstemmelser mellem listen på hjemmesiden og Mettes liste. Der blev opfordret til mere kommunikation 
mellem Mette og Peter på dette punkt. 
Det blev besluttet at der skal oprettes en intern bestyrelsesside som bl.a. skal indeholde mere detaljerede oplysninger om 
kontaktpersoner i klubberne. 
 
Samarbejde med Dansk Bjergklub 
Der har været tale om at invitere Bjergklubbens bestyrelse til et eller flere af vores bestyrelsesmøder for at diskutere emner af fælles 
interesse. Alle er positive 
over for samarbejde. Konkrete tiltag udskydes til efter næste generalforsamling. 



 
Sponsor 
Niels afslutter sagen om sponsering af trøjer fra Abekatten. 
 
Konkurrencer 
Forberedelserne til DM ser ud til at køre fint. Peter forsøger at arrangere doping kontrol. 
Det er uklart om PLØKS vil afholde endnu en konkurrence i år. 
Niels holder kontakt med Crux angående konkurrence hos dem. 
OSKK har søgt om 4000,- kroner til støtte til deres konkurrence. Bestyrelsen besluttede at støtte konkurrencen økonomisk forudsat at 
den lever op til reglerne for at indgå i rang og cup. Bestyrelsen vil gøre et sidste forsøg på finde andre måder at dække udgifterne på  

 


