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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 

Mandag den 14. januar 2008 kl. 17.00 på Dansk Klatreforbunds kontor i Idrættens Hus, 

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

Tilstede: 

Niels Staun 

Jan Elleby 

Vivian Lee Chrom 

Johannes Madsen 

Nis Blaxekjær 

Povl Lund Nielsen 

Mads Winsløv Kristensen 

Marianne Prosch Andersen 

Til udvalgsdelen desuden: 

Allan Christensen og Poul Erik Larsen fra Uddannelsesudvalget (UU) 

Mødeleder: Niels Staun 

Referent: Marianne Prosch Andersen 

Udvalgs del: 

Info til udvalg 

Da kun Uddannelsesudvalget var mødt op, valgte man at ændre mødet til et fællesmøde 

mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgets medlemmer. 

Der blev orienteret om bestyrelsens tanker omkring formålet med mødet for at få gang i 

samarbejde og gensidig orientering fra og til udvalgene. 

Det er vigtigt, at vi alle finder ud af at bruge breddekonsulenten så meget som muligt, men 

kurserne skal ind i andre rammer, før breddekonsulenten kan begynde at kontakte nogen 

omkring kurserne. 

Udannelsesudvalget skal tænke meget mere i oplysning omkring kurserne, eksempelvis 

Isklatrekurset, som ligger lige i begyndelsen af det nye år. Det blev foreslået at der udarbejdes 

en slags spiseseddel med muligheder og annoncere kurset allerede i efteråret. Klatrekontoret 

kan hjælpe med dette. 

Ang. deltagelse i workshop: Der skal findes muligheder for at kommunikere direkte til KKI-erne 

(UIAA Klippeklatreinstruktørerne). Det er ikke meningen, at nogen selv skal til lommerne selv. 

Det er klubbens hjemkommune, som skal yde støtte til denne uddannelse. Hvis kommunen 

ikke yder støtte, så skal forbundet have en pulje, som gør det. 

Forbundet har en ordning, så der kan gives støtte til de klubber, hvor kommunen ikke giver 

(nok) støtte. Klubberne informeres/opfordres til at søge denne. 

Der skal være et Klatrevægs-censorseminar senest i workshopweekenden. 

Middag fra kl. 18.30 

Bestyrelsesmødet startede kl. 19.45 

1. Visionsudarbejdelse 

Bestyrelsen er enig om, at politikken skal fremkomme i dialog med udvalgene, hvor 

bestyrelsen kommer med et udkastmæssigt første udspil. 

Strukturen, der skal følges er: 

Indledning eller generelt 

Etik og målsætninger 

Mål - kort og langsigtet 

Metode 

Strategi 
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2. Nyt fra udvalg 

- Eliteudvalget 

Kursus: - Der er lavet en aftale om styrketræning på klatrevæg med Peter Mortensen. Ud over 

at undervise, er hans opgave er at levere materialer m.m. og Johannes opgave er at finde tre 

steder i Danmark, hvor det kan holdes. 

- Konkurrenceudvalg 

Træner1 - Trænderuddannelsen er ikke synlig nok, der ligger en oplysningsopgave i forhold til 

at få nogen til at melde sig til uddannelsen. 

Træner2 - Der er planlagt en 2-dages weekend med DIF og en 3-dages weekend i 

Bededagsferien med DKlaF. 

Hvis der kommer mange på træner2 i efteråret, så vil der være mange, som er kompetente 

som kommende undervisere. 

- Juniorudvalget 



Udvalget har i forbindelse med afbudet til bestyrelsesmødet foreslået en mødedato i Odense, 

hvor Vivian Lee Chrom har sagt ja til at deltage. 

- Uddannelsesudvalget 

Jan Elleby har som bestyrelsens kontakt aftalt med udvalget, at de forsøger at få et møde den 

4.-5. marts på plads. 

Uddannelsesudvalget skal have et indlæg i Workshoppen. 

- IT-udvalget 

Bestyrelsen har lagt en linie og taget nogle beslutninger omkring fordelingen af opgaver 

omkring hjemmesiden senest på bestyrelsesmødet i december. -webmasterens og 

webredaktørens rammer ligger fast. Der skelnes mellem hvad der er udvikling og hvad der er 

redaktionelle opgaver. 

3. Forståelse af regnskabsinstruksen 

Der skal skrives en nyhed om, hvorledes regnskabsinstruksen skal forstås. ” Vi har fået 

henvendelser om hvorledes regnskabsinstruksen skal forstås.” Kassereren sørger for dette. 

4. Workshop, status 

Det ser ud til; at det er gået i orden med Viborg. Vi er nødt til at lave en aftale med dem om, 

at vi reserverer weekenden og få aftalt hvad omkostningerne bliver, hvis der ikke er nok 

tilmeldinger. 

Mads har fået et bus tilbud som bestyrelsen finder det rimeligt. Rejsen er fri, så det er 

forbundet, som bærer denne omkostning. 

4. Forretningsorden for forretningsudvalg 

Oplæg til forretningsorden blev godkendt af bestyrelsen. 

5. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 


