
Bestyrelsestelefonmøde 7/5 2002 

DSF bestyrelses telefonmøde 7/5 2002 
 

Til stede på møde telefonen: Mette C - Niels S - Peter H - Bugge H  
 

Beslutningsreferat 
 

Referent : Bugge H 
 

DSF repræsenteres på BMC samling i Wales ved Anders Strange & Thomas Hansen. Deltagerne står selv for al udgift hvorfor DSF ikke 
kræver noget tilbage fra disse. 

 
Der er sendt forespørgsler ud til DSF medlemsklubber om vedtægter - der mangler stadig en del - Mette sender rykker ud på mail. 

 
Der mangler stadig 1500 i indbetaling fra konkurrence klatrerne - Sheila forsøger at kræve pengene hjem. Der blev stemt om at pengene 

skulle eftergives . To imod at eftergive (MC - PH) - en blank BH - en for NS. 
 

Det besluttes at referater fra bestyrelsens møder skal ligge på forbundets hjemmeside. 
 

NJK har fået tilskud til rutebyggerkursus : 7000 kr. 
 

Der udarbejdes retningslinjen for puljen til initiativer : MC sender referat af 2001 til BH som skriver en vejledning for puljen. Puljen ønskes 
synliggjort for medlemsklubberne. 

 
Hjemmeside. PH overtager jobbet som webmaster efter at Claus har gået fra posten. 

 
Sheila : Forslag ikke behandlet da der ønskes flere oplysninger om projekterne . feks. Budget mm. 

 
Bestyrelsen har fastlagt arbejdsområder : 

 
NS : koordinering - mødekalender - dif kontakt 

 
MC : kasser - censor 

 
PH : webmaster / gæsteordning / godkendelse af klatrevægge 

 
Sheila : konkurrence klatring 

 
Bugge : lidt af hvert /  

 
Forsøg på at få flere klubber  

PH kontakter polyteknisk / dgi 
Mette : Århus Åbne / Roskilde 

NS : Silkeborg / Herkules 
 

MC : sender liste rundt med tidligere klubber i DSF - optjek på om de stadig levert 
 

DSF ønsker at opstramme sit brochurer materiale 
Peter kigger på nye formuleringer 

 
 

NY Censor : Birgit er optaget i censorkorpset  
 

Gæsteordning :Vigtigt at denne ikke lægger op til misbrug - ordningen skal være gratis. 

 


