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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 
Tirsdag den 13. februar 2007 kl. 18.00 på Dansk Klatreforbunds kontor. 
Tilstede: 
Niels Staun 
Poul Erik Larsen 
Mads Winsløv Kristensen 
Vivian Chrom 
Martin Harss 
Allan Andreassen 
Mette Sejr Thomsen 
Marianne Prosch Andersen 
Mødeleder: Niels Staun 
Referent: Marianne Prosch Andersen 
Dagsorden: 
1. Info om forbund og bestyrelse 
2. Konstituering og opgavefordeling, samarbejde 
3. Første bud på indsatsområder 2007 
4. Kort status for presserende 
1. UU 
2. Bjergaktivitet 
3. m.m. 
5. Eventuelt 
1. Info om forbund og bestyrelse 
Referatet bliver lagt på hjemmesiden af Marianne Prosch Andersen efter det har været rundsendt til 
bestyrelsen til kommentar og godkendelse. 
Sager til orientering udsendes på bestyrelsesmailen. Hvis det er noget, der skal tages stilling til, lægges 
det ud på bestyrelsens interne forum og der mailes herom vi bestyrelsesmailen, hvorefter debatten så 
foregår på forum. 
2. Konstituering og opgavefordeling, samarbejde 
Konstituering: 
Bestyrelsen konstituerede sig med: 
Formand Poul Erik Larsen 
Næstformand Jan Elleby 
Kasserer Allan Andreassen 
Beslutning: 
Forbundet opretter en telefon i forbundets navn til kassereren, som kan flyttes videre til næste kasserer. 
Om det bliver en fastnet eller en mobiltelefon besluttes senere. Kassereren afventer, at 
breddekonsulenten starter, som også skal have oprettet en telefon. 
Opgavefordeling, samarbejde: 
Opgaver og arbejdsområder blev gennemgået og diskuteret. Opgavefordelingen behøver ikke at være 
statisk, men kan justeres hen ad vejen. 
3. Første bud på indsatsområder 2007 
Politik og strategi: 
Mads Kristensen, Vivian Chrom og Niels Staun arbejder med de skriftlige oplæg som p.t. ligger og 
forelægger dem for bestyrelsen. 
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Jan Elleby og Vivian Chrom arbejder med regler og tilskud. 
Marianne Prosch Andersen arbejder med fordelingsnøglen og samler bilag for aktiviteter, som kan udløse 
tilskud. 
Sund sport: 
Mads Kristensen arbejder med området Sund sport 
Bredde: 
Bredde er funderet i konsulenten. Det drejer sig om at sparre med konsulenten på det konkrete plan. 
Formanden sparrer med konsulenten. 
Klubstøtte: 
Herunder: regionalt klubsamarbejde, klubber i de nye kommuner, nye og bedre klatrefaciliteter 
For at klubberne kan vokse, så skal de have aktive medlemmer og ejerskab og klubaktiviteter. Her 
kommer træneruddannelsen ind, så man kan tilbyde kontinuerlige aktiviteter. Vi har lavet en række 
workshops i de klubber, hvor man manglede sammenhold. 
Konkurrencer indenfor andre discipliner: 
Konkurrence etc. Springes over til et andet tidspunkt. 



Integration af bjergaktiviteter i forbundets arbejde: 
Der er nogle områder, som kræver en indsats. Hvilke områder skal der være fokus på for at der f.eks. 
bliver noget aktivitet omkring tilgangsforhold. 
Hvorfor er der ingen isklatrere? Markedsføringen er dårlig. Det skal vi være bedre til. 
4. Kort status for presserende opgaver 
1. UU 
2. Bjergaktivitet 
3. m.m. 
Konklusion: 
Bjergaktiviteter, få gang i folk og få dem ud på kurserne (Allan Andreasen og Allan Christensen) 
UIAA internationalt arbejde (Martin Harss) 
Access problemet (Jan Elleby) 
5. Eventuelt 
Orientering fra Mads Kristensen om DIFs store uddannelsespakke, om pressekontakt og om 
klubsamarbejde. 
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 21.30. 
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. marts kl. 18.00 
- dagsorden udsendes senest 7 dage før. 

 


