
REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde 

11. Marts 2015 kl. 17.30 i Brøndby 
 
 

Deltagere: Kaare Krebs (KK), Ricka Hea (RH), Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Nicolai Cosedis (NC), Lise 

Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV) 
Afbud: Mathias Bach Poulsen (MBP), Johannes Madsen (JM)  

 
 

1 Opfølgning Ansvarlig: 

1.1 Arbejdsopgaver 
 
Nordisk møde i Norge 

Tilbagemelding fra Kaare, Lise og Rikke 
Det var et godt møde bl.a. med inspiration fra de andre lande omkring 

udvikling af klatrefaciliteter og hvad der sker, når det primært foregår via 
kommercielle haller. Derudover var der debat omkring nordens påvirkning 

af de internationale klatreforbund IFSC og UIAA – om der kunne etableres 

et bedre samarbejde. Derudover blev der vedtaget nye regler omkring 
Nordisk Mesterskab. Alle regler er samlet i et dokument, som ligger i en 

fælles drop box.  
 

Turen til Oslo bød også på besøg i to store klatrecentre – et kommercielt og 

en forening. Begge centre havde i forhold til danske forhold mange 
medlemmer og mange ansatte. Mie var medlem i foreningen og arbejde i 

det kommercielle center, det kunne være interessant at høre hende 
fortælle om det på f.eks. rep.mødet. 

 
Certificering af klatrevægge 

Det tages kontakt til Justitsministeriet fra DIF i denne eller næste uge. Der 

er umiddelbart opbakning til vores sag fra Kulturministeriet. 
 

Klubmodul 
Det er nu lige blevet klar til brug og de første klubber er kommet på her i 

begyndelsen af ugen. Der er enighed om, at der nu skal reklameres og 

oplyses om systemet, så vi kan få så mange klubber til at bruge systemet. 
Der var enighed om, at det skal være gratis for klubberne at benytte 

systemet. 
 

Retningslinjer for priser 

Nicolai C har udarbejdet et oplæg sammen med Lise, som bliver rundsendt 
til beslutning på mail. 

 
 

 

1.2 Økonomi 
Afstemningerne er ikke helt færdiggjort, men det ser ud som om der igen i 

år er et stort overskud. Rikke følger op med DIF om at få de sidste 
afstemninger på plads. 

RHV/NØP 



1.3 Kontorets fokusområder 
Der er travlt med udviklingsprojekt – klubudvikling og udvikling og 

implementering af de nye uddannelser. Derudover er de nye 
talentudviklingstiltag igangsat. Det er svært at få tid til at fokusere på de 

kontinuerlige driftsopgaver. Det besluttes hvis økonomien efter alle 

afstemninger stadig er meget positiv at der kan ansættes en administrativ 
medarbejder, som kan sætte fokus på denne opgave.  

 

RHV 

2 Behandling/beslutning Ansvarlig: 

2.1 Frivillighedspolitik 
Ricka styrede en proces, som fik sat fokus på formålet med forbundets 

frivillighedspolitik.  
 

Målet er at det skal være sjovt at være frivillig i forbundet og der skal være 
fokus på følgende i politikken: 

- Der er forskellige typer af frivillige/frivillighed 

- Forventningsafstemninger – overskuelige opgaver, sparring 
- Curling strategi – stenene skal fejes væk fra de frivillige 

 

 
 

 
 

RH 



2.2 Politiske driftsopgaver 
Udsættes til næste møde  

2.3 Internationalt samarbejde 
Der er forslag til en ny struktur i IFSC, Europe. Bestyrelsen besluttede at 

stemme for en løsning uden regionale repræsentanter så der er direkte 

kommunikation mellem IFSC, Europe og de enkelte lande. Dette blev valgt, 
da der var stor tvivl, om der var samstemmende holdninger i de enkelte 

regioner, samtidig med at det fandtes mest naturligt at have direkte 
kontakt. 

 

 

3 Kommunikation  

3.1 Nicolai Ørum lægger et kort referat på facebook. 
 

4 Eventuelt Ansvarlig: 

  
 

 

 

 


