
REFERAT 

Bestyrelsesmøde 

13. Juni 2015 kl. 10-16 i Brøndby 
 

 
Deltagere: Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Nicolai Cosedis (NC), Johannes Madsen 

(JM), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV) 
Afbud: Ricka Hea (RH), Nicolai Ørum-Petersen (NØP), 

 
 

1 Opfølgning Ansvarlig: 

 Der fokuseres på dette møde kun på punkt 2 – Behandling/beslutning  

2 Behandling/beslutning Ansvarlig: 

2.1 Frivillighedspolitik 
Der blev arbejdet videre med næste step i processen mod en 
frivillighedspolitik som skal indeholde følgende: 

 

Der er 4 hovedområder, hvor det er vigtigt at frivillige er involveret: 
 

Intern politik: 
Forbundet er et fællesskab af klubber og skoler med klatring som fælles 

interesse. Det er vigtigt at sørge for et bånd eller sammenhængskraft 
mellem forbundets medlemmer. Med viden om klubber og skolers fælles 

behov og ønsker fastlægges forbundets vision, politikker, kerneopgaver og 

udviklingsområder. 
Kort sagt er dette basis for det demokratiske system, som forbundet hviler 

på.  
 

Ekstern politik: 

Forbundets vision og udviklingsønsker løftes bedst i sammen med vores 
eksterne samarbejdspartnere. Her er DIF og IFSC blandt de vigtigste. 

 
Aktiviteter: 

Grundstenen i forbundet er at udbyde aktiviteter – uddannelse, 
konkurrencer, træf, camps mm. Den faglige ekspertise som f.eks. 

underviser eller arrangør ligger i udvalgene og blandt klubbernes 

medlemmer. Det betyder at forbundets udvalg mere og mere bliver 
fagudvalg, som med viden kan supportere arrangørerne mm. 

 
Udviklingsprojekter: 

Mange udviklingsprojekter er ressourcekrævende og udføres derfor 

primært af forbundets ansatte. Der skal dog i alle projekter etableres en 
gruppe bestående af personer fra klubber og skoler, som er med til at 

udarbejde det faglige indhold i projektet. 
 

RH/LU/RHV 



For alle 4 områder skal der lægges en plan for, hvordan det sikres at det 

frivillige arbejde i alle områder er så sjovt at det er muligt at rekruttere og 

fastholde så mange frivillige at de 4 områder varetages til glæde for hele 
forbundet. I planerne er der fokus på følgende: 

 Forventningsafstemning 

 Synliggørelse af det frivillige arbejde 

 Anerkendelse og belønning af indsatsen 

 At gøre det let af være frivillig via curlingstrategi – at feje 

forhindringerne væk 
 

Lise, Ricka og Rikke skriver oplæg til politik ud fra ovenstående til næste 
møde. 

 

2.2 DIF’s nye politiske program 
Rikke præsenterede DIF’s nye politiske program i hovedtræk. Programmet 

hænger tæt sammen med DIF’s vision 25-50-75, som har som målsætning 
af 600.000 flere danskere skal være idrætsaktive i 2025.  

 
Klatring kan byde ind på mange af de prioriterede områder i programmet 

og håber derfor at kunne lave et samarbejde med DIF. Specielt er der i det 

nye program kommet fokus på faciliteter, som klatreforbundet har ønsket 
gennem længere tid. Der blev på mødet vendt en ide om at oprette en 

slags fond i forbundet, som kunne låne penge ud til klubberne i forbindelse 
med etablering af nye faciliteter. På denne måde kunne klubberne rent 

faktisk hurtigt finansiere et projekt, som samtidigt ville være bæredygtigt, 

da pengene kan bruges igen på et nyt projekt, når de er tilbagebetalt. 
Rikke arbejder videre med tankerne og præsenterer dem for DIF og andre 

mulige samarbejdspartnere. 
 

 

2.3 Bestyrelsens driftsopgaver 
I forbindelse med arbejdet med frivillighedspolitikken blev det besluttet at 

der skulle mere fokus på den politiske dialog med klubberne. Der var derfor 
enighed om at klubberne skulle fordeles mellem de 7 

bestyrelsesmedlemmer, som inden næste møde skulle have ringet til 2 

klubber. 
 

Den videre opfølgning på Jan Gudnitz’ oplæg udskydes til næste møde.  
 

 

2.4 Samarbejdspartnere og medlemmer 
Udsat til senere møde  

2.5 Afholdelse af IFSC konkurrence 
Der var opbakning til at arbejde videre med ideen om at begynde at 

afholde internationale konkurrencer, og at det ville være oplagt at sende de 

potentielle arrangører til WC i Stavanger for at sparre med Norge om 
afholdelsen af en international konkurrence. Det er selvfølgelig under 

forudsætning af at DBKK, som har den eneste brugbare facilitet er 
interesseret, og at der kan findes en erfaren konkurrencearrangør, som kan 

arrangere konkurrencen sammen med kontoret. Derudover er økonomien 

også afgørende, da forbundet ikke vil lægge mange penge i en stor 
konkurrence. Rikke arbejder videre med projektet. 

 



 

3 Kommunikation  

3.1 Lise lagde under mødet et bilede på facebook. 
 

4 Eventuelt Ansvarlig: 

  
 

 

 
 

 
 


