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Dirigent: Lars
Referent: Heidi
Formandens beretning: Det er dejligt vi har fået lov til at klatre igen.
Revideret regnskab
Det vigtigste der er sket i løbet af året er, at vi har fået dobbelt aktivitetstilskud i år og vi har købt
nye sko på udgiftssiden. På næste budgetår står nye klatrereb og greb højt på listen.
Behandling af indkomne forslag
a. Uddannelse – Det efterlyses flere instruktørkurser, så det ikke er så sårbart. Formanden siger,
at der er økonomisk grundlag for at sende folk på kursus, og der er også et behov. Vi har bare
tidligere set at folk holder op, når de er blevet uddannet.
Et instruktørkursus koster 1200 pr. dag plus en eksamensdag. Instruktør 1 og 2 plejer at tage 4
dage i Dansk klatreforbund (klatring på topreb + føring af ruter). Vi kan i praksis selv holde
kurset og så skal vi blot selv betale for eksaminator. Tjalfe kan lave en joint venture med
spejderne til foråret, hvis vi er interesserede.
Er klubben villige til at sende aktive og betalende medlemmer på instruktør- og træningskurser
og betale herfor idet beføjelsen ligger hos bestyrelsen hen over året:
JA: 7
NEJ: 0
Hvem er interesseret i kurser: Lars, Kim T, Anja, Peter og Heidi
Fastsættelse af kontingent
400 kr for voksne og 300 kr for børn. Forslaget vedtages. I år skal vi kun betale 100 kr.
Valg af bestyrelse:
a. Formand: Tjalfe er på valg og vil gerne genopstille, hvis formandens opgaver deles ud på
bestyrelsen. KA tager sig fx af kontakt til kommunen. Tjalfe er genvalgt.
b. Næstformand: Robin er på valg og modtager genvalg. Heidi stiller også op. Heidi er valgt.
enstemmigt.
c. Kasserer: Kim A. modtager genvalg. Kim A. er valgt enstemmigt.
d. Bestyrelsesmedlemmer: Lars er ikke på valg. Der er en ledig plads. Anja vil gerne rykke op og er
enstemmigt valgt ind.
e. Suppleant: Anja rykker op som almindeligt bestyrelsesmedlem. Kim T. stiller op. Kim T. er valgt.
Valg af revisor: Paw er på valg og modtager genvalg. Paw er valgt.
Eventuelt
a. Kim A: Region Hovedstaden betaler kurser hos KAI Sport (underafdeling til DGI). Kim A sender
mail med tilmelding.
b. Kim T: Hvordan går det med udbygningen af bouldervæggen? Lars har overtaget kontakten til
den hal-ansvarlige (Kenneth).
c. Anja: Det foreslås at der undersøges om det kan betale sig at få mobilepay boks i klubben.
Tjalfe undersøger sagen på mødet: For hver indbetalte 1000 kr koster det 15 kroner. KA
undersøger, om det koster mere, hvis det skal tilknyttes klubbens konto.
d. Anja efterlyser et skilt ved væggen, hvor der står Skibby klatreklub og hjemmesiden. Anja laver
et udkast.

