
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 
Fredag og lørdag den 20. – 21. august 2010 i Thorsager 
 
Deltagere: 
Niels Staun (NS) 
Johannes Madsen (JM) 
Jan Elleby (JE) 
Laila Edsberg (LE) 
Povl Lund Nielsen (PLN) 
Peter Chapman (PC) 
 
Afbud: 
Nis Blaxekjær 
 
Mødeleder: Niels Staun 
Referent: Povl Lund Nielsen 
 
0.  Bestyrelsens arbejdsgrundlag 
Der var enighed om, at der skal tilstræbes en højere grad af forudsigelighed og 
længere tidshorisonter i forbundets udbud af kurser og arrangementer. 
 
1. Nyt fra udvalg og komiteer 
1.1 
PLN informerede om Nordic Youth Camp og Juniorsommertræffet på Bornholm. Begge 
træf har været godt arrangeret, men til dels manglet opbakning fa nogle lande 
 
1.2 
PC informerede om fremskridt i etablering af boltede ruter på Bornholm. Det forsøges 
at ansøge DIF om tilskud til investering.  
Forbundet vil strategisk søge at øge tilgængeligheden for udendørsklatring i og i 
nærheden af Danmark. 
 
1.3 
Al registrering af instruktører foregår fremover i vores eget system og ikke i 
idrætssystemet. 
Klubdata som pt. findes skal der etableres en database til i vores eget system. 
 
1.4 
PC har modtaget materiale fra Kattinge Værk. PC arbejder videre med det i 
sammenhæng med andre forhåndenværende materialer. 
 
 
2.1 Hjemmeside 
Der er fortsat en del udestående med hensyn til den nye hjemmeside. PLN tager et 
møde med Kent med henblik på at få luget ud. 
Betalingsmodulet er fortsat ikke i drift. PLN tjekker op med Kent. 
 
2.2 Medieudvalg 
Der var en bred drøftelse af forbundets og dansk klatrings muligheder på 
medieområdet. Der skal arbejdes videre på dette område. 



 
2.3 Økonomi 
Niels informerede om at DIF har revideret vores indberetninger til fordelingsnøglen. 
Der foreligger en række punkter hvor vi og DIF ikke er helt enige om hvorvidt de kan 
indberettes. 
Første udkast til budget 2011 er udarbejdet. 
 
2.4 Fælles forsikring 
Vi har modtaget et tilbud på en fælles forsikring. Der var enighed om at vi ikke kan/vil 
håndtere enkelt personer.  
Der er flere muligheder i tilbuddet som undersøges nærmere. 
 
3.1 Elitesatning  
Mitchell Jagd og Asbjørn Andreassen udgør indtil videre en arbejdsgruppe med henblik 
på at etablere et egentligt elitearbejde i Dansk Klatreforbund. Det tilsigtes at etablere 
et juniorlandshold i løbet af 2010.   
Det blev besluttet kun at udstede juniorlicenser til internationale konkurrencer til 
klatrere som er en del af juniorlandsholdsbruttotruppen. 
På repræsentantskabsmødet bliver de overordnede retningslinjer for forbundets 
satsning på fremtidigt elitearbejde fremlagt.  
 
3.2 Medarbejderpolitik 
DIF forlanger, at vi har en medarbejderpolitik. Den er ikke helt klar endnu. Johannes 
udsender et udkast til bestyrelsen. 
 
4. Udendørsudvikling  
Der var en bred debat om udvikling af udendørsklatring. Det forventes, at der på 
repræsentantskabsmødet vil blive præsenteret nye kurser og andre nye tiltag inden 
for klippeklatring. 
 
5. Repræsentantskabsmøde 2010  
Dato fastsættes til Søndag den 14. november 2010. 
Det forventes at mødet foregår i Horsens. 
 
 
 
Næste møder: 
Telefonmøde den 20. september kl. 20.00 
Møde på kontoret den 5. oktober kl. 17.00  


