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Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i Dansk Sportsklatreforbund 11/1 2005 

Tilstede: Niels Staun, Mads Kristensen, Peter Harremoës (referent) 

1. Genemgang af referat fra sidst 

De eneklte punkter blev gennemgået. 

2. Generalforsamling 

Datoen for generalforsamling blev fastsat til 13/3 kl. 11.00 i Århus. NIELS kontakter Åhus Klatreklub for at aftale lokaler. Vigtige 
datoer i forbindelse med generalforsamlingen er: 
6/2 hvor der skal sendes en indkaldelse ud. 
20/2 hvor forslag fra klubberne skal være bestyrelsen i hænde. 
6/3 hvorindkomne forslag skal være offentliggjort på hjemmesiden. 
Mellem 20/2 og 6/3 skal der afholdes et bestyrelsesmøde. Dato for dette aftales over e-mail. I forslaget til nye vedtægter er der 
indføjet at Forbundets hjemsted er formandens bopæl. I forbindelse med retsager e.lign. er det vigtigt at forbundets officielle 
hjemsted fremgår af vedtægterne. 
Niels og Mads er på valg og genopstiller. Morten Søndergaard opstiller til kasserer-posten og vil iøvrigt arbejde med sammenlægning 
med Dansk Bjergklub. 
Formændene for de enkelte udvalg skal sende udkast til budget og aktivitetsplan for 2005 inden 20/2, så bestyrelsen har det bedste 
forudsætninger for at lave et samlet budget til generalforsamlingen. 

3. Lift 

Der skal laves en ny ansøgning til DIF om tilskud til køb af lift nr. 2. PETER går i gang med at lave et udkast. Nordjydsk Klatreklub 
vil betale 37.000 kroner af den samlede pris i forbindelse med et liftkøb. Vi søger DIF om 25% af den samlede købssum. Abekatten 
leverer parkering mod at Abekatten kan bruge den 10 dage om året. Værdien af parkering henholdsvis 10 dages brug er 
skønsmæssigt fastsat til 5000 kroner/år. 
PETER kontakter DENKA lift angående kurvstørrelser til DENKA junior 12. 
PETER laver en skriftlig aftale med Rolf om brug af lift nr. 1. 

4. Samarbejdsaftale med Abekatten 

Der var udsendt et forslag til en samarbejdsaftale med Abekatten. Mads deltog på grund af inhabilitet ikke i diskusionen af dette 
punkt. Bestyrelsen er interesseret i samarbejdsaftalen som indebærer at Abekatten kan kalde sig "Officiel samarbejdspartner". Med 
henblik på en kommende sammenlægning med Dansk Bjergklub er bestyrelsen interesseret i at også Dansk Bjergklub kan blive 
officiel samarbejdspartner. Med det forelagte forslag til samarbejdsaftale vil Abekatten kunne pålægge frivillig arbejdskraft i Dansk 
Sportsklatreforbund at bære Abekattens tøj e.lign.  
Bestyrelsen vil gerne have denne formulering ændret idet denne type bestemmelser muligvis kunne dæmpe folks lyst til at gøre en 
frivillig indsats. NIELS kontakter Abekatten for at få de sidste ting på plads. 

5. Træneruddannelse 

Johannes har sendt et oplæg angående trænseruddannelse. Bestyrelsen er positiv over for oplæget og vil bede Johannes fortsætte med 
dette arbejde. Johannes er tilknyttet konkurranceudvalget så træneruddannelse vil i første omgang høre under dette udvalg. Senere 
skal det måske flytte over i et uddannelsesudvalg e.lign. 

6. DIF 

I Forbindelse med sammenlægning med Dansk Bjergklub har Dansk Sportsklatreforbund hos DIF fået tilknyttet en 
"helhedskonsulent" ved navn Torben Bundgaaard. 
 
I fremtiden vil der blive et behov for trykning af foldere kursusmateriale, hæfter m.m. PETER kontakter DIF og under om de kan 
tilbyde os noget. 
 



DIF har lavet et oplæg til en inforationsfolder. Den vil være delt i information på 3 niveauer: DIF, Dansk Sportsklatreforbund, den 
enkelte klatreklub. 

MADS laver en tekst om Dansk Sportsklatreforbund og går videre med dette. 

 


