Referat
Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub
Tirsdag den 16. januar klokken 18-21

Tilstede: Jan Bønding, Martin Harss, Niels Riegels, Erik Vilen, Camilla Reinbothe, Morten Damkjær
Afbud: Tinne Ersted Rasmussen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Punkter til orientering

a.

Udvalg vedr. indendørs faciliteter
Erik orienterede om arbejdet med en plan/oplæg om sikring af, at DBKK i fremtiden har indendørs
faciliteter, der dækker medlemmernes behov (antal, niveau) af kvalitet mindst svarende til den nuværende
hal på Reftshaleøen.
Udvalget består af Erik Vilen (formand), Henrik Jessen-Hansen, Ola Mattson, Martin Harss, Camilla
Reinbothe, Søren Andersen, Celine Mongstad og Thomas Eltorp
Der har været opstartsmøde 11. januar 2018. Oplæg til bestyrelsen inden generalforsamling 2018.

b.

Kultur/vibe - udvalg
Erik orienterede om status for kultur/vibe udvalg.
Udvalget havde haft opstartsmøde 19. december. Udvalget skal følge op på tilbagemeldinger fra
medlemmer på medlemsmøde med ønske om styrkelse af klubånd/ klubfølelse, samt sikring af
klubhistorien.
Deltagere Erik Vilen, Camilla Reinbothe, Peter Harremöes. Udvalget søger unge/ nye medlemmer.
Interesserede opfordres til at henvende sig til Erik Vilen

c.

Bornholm - udvalg Erik orienterede om status for udvalg for udendørsklatring på Bornholm. Der havde
været opstartsmøde for med 18. december 2017, og der forventedes en plan forår 2018.
Deltagere: Erik Vilen, Kim Moltved (Bornholms Klatreklub), Karsten Kurtz, Rune Winfeld (DKLAF),
Annette Vilen, Stefan Jacobsen, Peter Harremöes

d.

Sponsorudvalg
Erik orienterede om oprettelsen af et sponsorudvalg. Erik Vilen og Camilla Reinbothe deltager.
Interesserede medlemmer med viden om sponsorering opfordres til at melde sig til Erik.
Udvalget skal blandt andet udarbejde en handlingsplan for opnåelse af store generelle sponsorater, samt
for Bjerg- og klatresportsspecifikke sponsormuligheder.

e.

Talent- og elitearbejde
Morten orienterede om kontakt med konsulenten fra Sport House og et planlagt møde med Team
Copenhagen 29. januar med henblik på afklaring af mulighederne for at søge om støtte til talent og
eliteudvikling i DBKK. Susanne Kähler, Morten Prehn og Morten Damkjær deltager i mødet for DBKK.

f.

Input til udviklingsplan
Martin orienterede om status for arbejdet med en udviklingsplan efter bestyrelsens seminar den 6. januar.
Martin samler input og planen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. Planen vil blive opsat på de

store tavler i multifunktionsrummet. Der vil være plads til at medlemmer kan opsætte ”boblere” i form af
forslag til initiativer til optagelse i planen.

3.
a.

Punkter til beslutning

Opfølgning på faldulykke i B&W den 10. januar

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal:

•

Gennemgå hallens beskrivelser af ulykker og nær-ved-ulykker i B&W og sammenholde dem med
klatreforbundets opgørelser.

•

Gennemgå konklusioner fra udenlandske klatreforbunds undersøgelser om ulykker i forbindelse
med indendørs klatring, samt forbundenes anbefalinger om sikkerhed. Som minimum medtages
konklusioner og anbefalinger fra det tyske, det schweiziske og det norske klatreforbund.

•

Gennemgå det danske klatreforbunds anbefalinger og de tiltag, som klubben tidligere har
gennemført for at øge sikkerheden i Blocs & Walls samt erfaringerne hermed.

•

På baggrund af ovenstående og egne iagttagelser i B&W give anbefalinger til ledelse og bestyrelse af
eventuelle yderligere tiltag og opmærksomhedspunkter med henblik på at forebygge alvorlige ulykker.

Derudover besluttede bestyrelsen brug af GriGri+ ved sikringskurser og begynderhold i B&W. Brugen følger
anbefalinger fra blandt andet det tyske klatreforbund om klatring indendørs.
Endelig udvider vi området med beskyttende gummiunderlag under højvæggen.
Handling: Morten hører om Peter Harremöes vil stå i spidsen for arbejdet (PH har efterfølgende bekræftet).
Morten orienterer om de besluttede tiltag ved opslag på klubbens facebook side.
Camilla forbereder indførelsen af GriGri+ på sikringshold og bestiller gummiunderlag.
b.

Oplæg fra trænerudvalgets om ombygning af træningsområdet.
Beslutning: Der var enighed om oplæggets hovedpunkter: (i) bevarelse af cardiomaskiner, (ii) færre styrke
maskiner (vi bevarer kun dem som giver mulighed for klatrerelevant træning) og (iii) flere frivægte samt indkøb
af squat rack. De nærmere detaljer aftales mellem Niels og Camilla.
Handling: Camilla iværksætter ændringerne efter aftale med Niels om detaljerne.

c.

Ansættelse af bogholder
Beslutning: Bestyrelsen godkendte et forslag fra Camilla og Martin om at ansætte en bogholder i klubbens
administration. Der vil være tale om 30 timer/uge i en indkøringsperiode herefter 20 timer/uge.
Handling: Camilla rekrutterer.

d.

DBKK’s bidrag til klatreforbundets gæsteordning
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at udvide den nuværende kreds af klubber, hvis medlemmer tilbydes rabat
på dagsbilletter og 10 turs kort til B&W til at omfatte samtlige klubber under DKLAF gæsteordning. På den
måde opnår besøgende fra klubber under gæsteordningen samme rabat som DBKK medlemmer, når de
besøger Blocs & Walls.
DBKK bidrager desuden til gæsteordningen med gratis adgang til kullenhytten.
DBKK medlemmer klatrer efter aftalen gratis i klubber der er omfattet af ordningen. (Link: Gæsteordningen
https://www.klatreforbund.dk/copy-of-klubliste
Handling: Morten giver besked til klatreforbundet.

e.

Afslag på forbundets forespørgsel om at afholde NM i Blocs & Walls
Beslutning: Efter drøftelse på bestyrelsesseminar den 6. januar, blev det besluttet ikke at tilbyde værtsskab for
Nordiske Mesterskaber i 2018. Klubben arbejder med en række tiltag som kræver ledelsesmæssige,
administrative og frivillige ressourcer. Bestyrelsens vurdering er, at klubben ville spænder buen for hårdt i
forhold til de ressourcer vi råder over, hvis vi skulle være vært for NM i år.
Klubben vil i stedet tilbyde værtsskab i 2022 når Danmark igen skal være vært.
Handling: Camilla har meddelt beslutningen til forbundet.

f.

Påskønnelse til klubbens junior-hjælpetrænere
Beslutning: Der var enighed om et forslag fra Camilla om, at klubben kan give junior hjælpetrænere en
gavekort eller lignende som påskønnelse af deres indsats.
Der var enighed om at Camilla kan fastsætte et passende niveau.
Handling: Camilla iværksætter.

g.

Beslutning: Dato for klubbens generalforsamling 2018 bliver 24. april.

h.

Bestyrelsens indstilling til budget for 2018
Bestyrelsen blev enige om sin indstilling til budget for 2018 til klubbens generalforsamling. Indstilling til budget,
samt regnskab offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen som afholdes 24. april 2018.

