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Bestyrelsesmøde 

16. april 2013 kl. 17  
 
 

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), 

Mathias Bach Poulsen (MBP), Rikke Milbak (RM), Paul Lloyd Robsen (PLR), Rikke Halskov 
Vestergaard (RHV), Rune Windfeld (RW), Mie Dahl Pind, praktikant 

Afbud:   
 

 

1 Opfølgning Ansvarlig: 

1.1 Aktionspunkter 
Gennemgang og opfølgning af listen. 

  
 

1.2 Økonomi 
Revisionen er i gang med regnskabet for 2012, og det forventes at være 
færdigrevideret i løbet af de næste to uger.  

 

Pga. travlhed i DIF er der endnu ikke bogført noget for 2013. 
 

RHV/JM 

1.3 Projekter 
Gennemgang af igangværende projekter. Der blev talt om, 

hvilke ”gulerødder” som kunne benyttes i forhold til frivilligt arbejde, 
således at deadlines bedre blev overholdt. 
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2 Behandling/beslutning Ansvarlig: 

2.1 Samværspolitik 
Diskussion om valget mellem, at forbundet udarbejder en konkret politik, 

som klubberne direkte kan implementere kontra en overordnet ramme, 
som klubberne selv skal arbejde med. Hvordan sikrer vi, at klubberne får 

ejerskab og er dette overhovedet vigtigt? 

 
Det blev besluttes, at der skal udarbejdes en konkret samværspolitik for 

forbundet, som klubberne også kan vælge at implementere direkte. Rikke 
M vil skrive et udkast til næste bestyrelsesmøde. Derudover tilrettes Rikke 

V’s udkast til en overordnet vejledning til klubber, som selv gerne vil 

arbejde med området. Der kan henvises til Pløks, som har udarbejdet en 
samværspolitik 
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2.2 Konkurrencepolitik 

 
Diskussion ud fra 1. udkast – bestyrelsens tanker til det videre arbejde: 

- Alle klubber skal have hjælp, råd og vejledning – skal alle klubber 
have en konkurrencepakke? 

- Der mangler prioritering i forhold til ressourcer, politikken skal evt. 

opdeles i faser, så det bliver mere brugbart. 
- Konkurrencer er et godt virkemiddel til at promovere klatresporten. 
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- Udkastet er for specifikt, en politik skal være mere overordnet 
- Strategi: Kontingentet er ens for alle medlemmer, men reduceres ved 

aktivitet. 
- Attraktiv i stedet for sjov 

- Forklaring på procentsatserne som de ovenstående mål. 

- Skal konkurrenceformatet være det samme hvert år? 
- Tidshorisont for målene? 

- Strategien er for konkret – de hænger for meget sammen med 
ressourcer 

- Politikken er ikke afhængig af hvor vi er nu, men handler om hvor vi 

vil hen. 
- International konkurrence – vi vil gerne afholde internationale 

konkurrencer i DK? Hvor er skellet til elitepolitik? 
 

Poul, Rikke M, og Paul (ansvarlig) arbejder videre med næste udkast – klar 
til næste møde. 

 

 

2.3 Uddannelsespolitik 

 
Diskussion ud fra 1. udkast – bestyrelsens tanker til det videre arbejde: 

- Vores instruktører skal være certificerede – især på de højere 
niveauer, for det er her det bliver farligt. 

- Vi skal fokusere og droppe den brede vifte af tilbud. Vi skal prioritere 
de områder, hvor vi kan løfte og udvikle klatresporten. Vi skal ikke 

bruge uforholdsvis mange ressourcer på noget til få. 

- Forbundet dækker alle dele af klatring, men skal vi undervise i det 
hele? Vi kan i stedet formidle kontakt. Det er vigtigt at vi kan hjælpe 

videre, men ikke selv arrangere. 
- Vi skal ikke lave egenfærdighedskurser på sigt – de skal ud i 

klubberne. Vi kan i stedet hjælpe klubberne med at arrangere dem – 

henvise til instruktører. Egenfærdighedskurser neddrosles hen mod et 
bestemt år. 

- Det er ikke længe siden at vi overtog en række klippekurser fra DBKK, 
er vi forpligtet til at gøre det fremadrettet? Nej! 

- Niche kurser afholdes ikke af forbundet (mix, alpin, is, artificielt). 

Forbundet henviser i stedet til instruktører (UIAM certificerede) eller 
ressourcepersoner, som kan arrangere en klubtur. 

- Forbundet skal formidle nyeste viden. Vi skal også uddanne dybt – 
bevare kompetencer i forbundet. 

- Har vi nogen pædagogiske principper, som vi vil fremme? 
- Underviserkorps – hvordan udvikler vi dette? Sikrer viden, kvalitet og 

kompetencer. 

- Skal vi tjene penge på uddannelse, eller er det noget vi bruger penge 
på? Kommunerne støtter uddannelse, og det skal tænkes med. 

Overskud eller underskud skal besluttes på generalforsamlingen. 
- Samarbejdspartnere – DIF eller andre – hvordan skal samarbejdet 

være? 

- Det er en god ide med små trin – det vil få flere til at uddanne sig. 
- Kvalitet er ikke lig med et højt niveau. Vi skal passe på at vores niveau 

ikke bliver for højt og i stedet sætte baren lidt lavere, så der bliver 
flere undervisere. 

- Klatrekarriere i stedet for klatreliv 
- Skal alle undervisere have samme godtgørelse, eller skal der 

differentieres så undervisere på højere niveau også får mere i 

godtgørelse? 
 

Johannes og Lise arbejder videre med næste udkast - til næste møde. 
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Uddannelseshus: 

 
Baggrunden for forslaget er opsamling af Carstens erfaring fra 

klubbesøgene og mini undersøgelse, hvor der er blevet ringet til 10 

mellemstore klubber. Det er tænkt ind, hvad klubberne skal tilbyde deres 
medlemmer af aktiviteter – hvilket behov har klubberne for 

viden/ressourcepersoner.  
 

Der er opbakning til forslaget med de 3 søjler: Instruktør, træner, 

rutebygger med små trin, som bygger ovenpå hinanden. 
 

Instruktørstigen tilpasses de behov der er i klubberne, således at kurserne 
blot indeholder den viden, som der er behov for. Dertil kommer en ny 

instruktøruddannelse målrettet lærere, pædagoger og forældre, som vil 
kunne undervise i toprebsklatring og igangsætte aktiviteter/lege. 

 

Trænerstigen justeres med en ny KALK træner uddannelse. Derudover 
bliver træner 1 modulopbygget, således at man selv kan vælge blandt flere 

forskellige temakurser. Vi skal være opmærksomme på at kurserne ikke 
kommer til at konkurrere med hinanden, så der ikke kommer nok 

deltagere. Den nuværende Træner 2 udvides og opdeles i 2 mindre forløb. 

 
Rutebygstigen indeholder de nyligt udarbejdede workshops fra 

rutebygprojektet. Vi skal være opmærksomme på, at det er vigtigt 
kurserne understøtter at rutebyggerne skal være gode til at bygge ruter til 

flertallet af klatrerne og ikke kun stræber efter at bygge så høje grader 
som muligt. ”Rutebyg” for 7.-8. grad ” skal skifte navn. 

 

 

2.4 Vedtægtsændring 

 
I forbindelse med bestyrelsens beslutning om at ændre 

organisationsstruktur og bl.a. nedlægge flere af de politiske udvalg er det 
nødvendigt med en vedtægtsændring. Et forslag til ændringen blev 

behandlet: 

 
Beskrivelsen af det nye sikkerhedsudvalg ok. 

 
Kontoret og de fremtidige arbejdsgrupper skal skrives ind under 

bestyrelsens arbejde, så det bliver beskrevet, at der er et kontor og at der 
nedsættes en række arbejdsgrupper, som arbejder efter mål og rammer 

fastsat af bestyrelsen for nå visionen. 
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2.5 Kontorlokale 

 
Det har været oppe at vende flere gange, at forbundets kontor er for lille. 

Der er nu en konkret mulighed for at bytte kontor med Skøjteunionen, som 
har et større kontor. Det vedtages at bytte. Rikke V koordinerer 

flytteprocessen. 
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2.6 Aktiviteter på Bornholm 

 
Bestyrelsen ønsker fortsat at mulighederne for klatring på Bornholm 

udvides, og bakker op om at få beskrevet planerne for udviklingen i en 
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form for projektbeskrivelse. Udviklingsarbejdet bør foregå frivilligt dvs. 
uden løn/godtgørelse. Den afsatte økonomi er til bolte og 2-3 ganges 

transport til Bornholm i 2013. 
 

2.7 Klatresamråd 
Der er efter flere års stilhed indkaldt til møde i Klatresamrådet. Bestyrelsen 

finder at formålet med samrådet er forældet og det bør tages op til 

revision, hvad samrådet skal arbejde med. Det foreslås at samrådet 
fremadrettet primært skal samarbejde om at udbrede klatresporten i skole- 

og institutionsverdenen. 
 

Kontoret deltager i det første møde. 
 

RHV 

3   

  
 

4 Eventuelt Ansvarlig: 

 Organisationsstruktur: 
Povl Lund Nielsen ønskede beslutningen om at foreslå en ny 
organisationsstruktur for repræsentantskabet drøftet igen, da han er uenig 

i beslutningen. Den resterende del af bestyrelsen fastholdt dog deres 

beslutning og ønskede ikke at genoptage diskussionen. 

 
Møder:18. juni kl. 17 hos Lise 
 

 

 

 

 

 
 


