
Referat af DKFs bestyrelsesmøde d.  19. April  2010. 

  

Tilstede ved telefonmødet: Niels, Povl, Jan, Johannes, Laila og Peter. 

Ordstyrer: Niels 

Referat: Laila 

 
1. Nyt fra Udvalg og komiteer.   

1.1 Forretnings og bredde- Udvalg 

Rettes nu til Forretnings- og udviklings- Udvalg (FUU) 

Johannes og Niels varetager arbejdet med dette udvalg, Nis holder pause. 

Carsten har indleveret handleplan til Dorthe Heide, udviklingschef for DIF, og denne ligger nu til 
godkendelse. 

 

Økonomi: Regnskabet for 1. kvartal 2010 skulle ligge klar i udgangen af april. 

  

1.2 Konkurrenceudvalg- 

De nye konkurrence regler, er ikke endnu sendt ud til klubberne. Nis Tager sig af dette.  

Ellers intet nyt. 
 

1.5 Juniorudvalg.   

Klage: Der er klaget over forsinkede opsætning af ”tilmelding” til junior træffet på hjemmesiden. 

Niels og Johannes tager sig af dette. (d. 20. april er tilmeldingen opsat) 

Ellers kører alt til sommer junior træffet på Bornholm i uge 30 og 31. 

 

1.6 Vægkursusudvalget 

Eksamens honoraret er steget fra henloldsvis 1500kr til 2000kr og fra 3500kr til 4000kr. 
Censor honoraret er fastsat til 1000 kr pr. gang, uanset time antal. 



Vægklatringsnormer er nu opdateret. Bestyrelsen vil til næste møde (3. eller 5. maj) have 
gennemlæst disse.  

1.7 Klippekursusudvalg: 

Der gives en ekstrabevilling på 15000kr til videre uddannelse af instruktørene.  
Ellers intet nyt. 
 

1.8   klippeaktivitetsarbejdsgruppe (KAAG)  

Arco klippeworkshop er oppe og køre. Der er bestilt campingpladser, instruktørene/underviserne er 
på plads. Blot er ”tilmelding” på hjemmesiden noget forsinket. Johannes tager sig af dette. (d. 20. 
april er tilmelding opsat) 

Der er mulighed for at arrangerer et voksne træf på Bornholm. Dette kan ligge umiddelbart i 
forlængelse af Junior træffet. Laila tager kontakt til Brian fra Junior udvalget og Anders S. der 
tidligere har sat events op på Bornholm. 
 

2. Opfølgninger 

2.2 National workshop Evaluering  

Transport med bus havde tidsmæssigt været en fordel. Dog havde det gjort weekenden væsentligt 
dyrere. Til næste år ønsket et sted med mere plads til sociale udfoldelser og mulighed få at drikke 
en øl. Der bør være mere fokus på formålet med hovednavnet, dennes budskab og at denne har 
noget væsentligt at formidle. Og ikke blot, at det er en kendis. Der bør sættes en dato op et år i 
forvejen (evt. samme weekend hver år). Næste dato bør være klar slut juni. 

Der er et ønske om at Carstens forberedelsesarbejde drosles ned(det er nok desværre ikke muligt pt) 
Opg. må i stedet søges udliciteret til udvalgene. 

2.3 Ny hjemmeside;  Status  – betalingsmodul: 

Lanceres af Marianne og Kent. Johannes har forsøgt kontakt, forsætter med dette. 

Hjemmesidens opstarts dato skal ikke påvirkes af hvorvidt betalings systemet kører eller ej.  

  

2.4 Bogprojekter,  Status og deadline - selfcoached climber: 

Det går godt. Johannes forventes færdig 1. juni. 
 

2.5 Idrætsystemet 

Der skal meldes til eller fra systemet inden 1. august 2010. 


