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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 

Fredag den 16. juni 2008, kl. 17.30 på forbundets kontor i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 

2605 Brøndby. 

Tilstede: 

Niels Staun 

Johannes Madsen 

Nis Blaxekjær 

Povl Lund Nielsen 

Mads Winsløv Kristensen 

Marianne Prosch Andersen 

Afbud: 

Mette Sejr Thomsen 

Jan Elleby 

1. Udvalg 

1.2 Konkurrenceudvalg 

a) Brev fra juniorudvalget. Konkurrenceudvalget har svaret, at udvalgene mødes efter 

sommerferien 

1.4 Juniorudvalg 

a) Junior NM holdes 15. november 2008. 

b) Juniorudvalgets henvendelse, som er behandlet under punkt 1.2 

1.5 Eliteudvalg 

a) De afholdte Boulder træningsworkshops må betegnes som en succes. Der var god 

stemning og fuldt booket på alle workshops. 

1.6 Webudvalg 

a) Online betaling/tilmelding på hjemmesiden. Povl er i dialog med DIF og Dansk 

Rideforbund samt DBU. Målet er, at online betaling skal etableres hurtigst muligt. 

2 Opfølgninger 

2.1 Status NM 

Der er endnu ikke fundet en lokalitet eller arrangør – Det skal være på plads 27/6 2008 

ellers må vi aflyse. 

2.1 Ansøgning til DIF udviklingspulje 

Forbundet har fra DIF fået tildelt et tilskud på 145.000 kr. til introduktion af klatring til nye 

målgrupper samt fastholdelse og udvikling af nuværende målgrupper. 

Eks. for emner: Inkludering af flerkulturelle. Inkludering af handicappede. Skole/SFO 

samarbejde for klatreklubber. Fastholdelse af kvinder i klatring. Udvikling af PR-materiale. 

Udvidelse/decentralisering af breddekonsulentarbejdet. 

Ansøgningen kan downloades i sin fulde ordlyd på 

http://www.klatreforbund.dk/nyheder/Ans_Udviklingspulje_2008.pdf 

Bestyrelsen vil gerne have input fra klubberne og udviklingsarbejdet præsenteres/ 

diskuteres på repræsentantskabsmødet. 

3 Repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet holdes den 23. november 2008. Indtil videre tænkes det afholdt 

i Århus. Det forudses, at der bliver behov for nye medlemmer til den kommende 

bestyrelse. Dette efterlyses allerede nu: Bestyrelsen vil gerne i kontakt med alle, der har 

interesse i at stille op til bestyrelsen. 
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4 Nyt fra kasserer og kontor 

4.1 regnskab 

Regnskabsstatus (1⁄2 årsregnskab) sendes til forretningsudvalget, når det foreligger. 

Udbetalingsperiode: Vi har kørt i en periode med at bilag modtaget fra den 15. til den 15. 

blev udbetalt den næstfølgende første. Dette gav i visse situationer utilsigtede lange 

ventetider. Derfor er udbetaling ændret til ca. den 15. og ca. den 1. i måneden. 

5 Eventuelt 

5.1 Meritoverførsel ved deltagelse i træner 2: 

Hvis man opfylder kompetencebeskrivelserne, så kan man få merit. Der skal søges 

individuelt med en begrundet ansøgning til forbundet. 

5.2 Henvendelse om optagelse af Træklatreklub: 

Ifølge vores vedtægter beskæftiger vi os også med træklatring og en sådan forening kan 

derfor optages i DklaF. Men vi laver dog ikke i første omgang aktiviteter rettet herimod. I 

forhold til kontoret er det samme behandling som alle andre medlemmer. 

5.3 Henvendelse om uautoriseret klatreaktivitet: 



Forbundet opfordrer alle til at leve op til de danske normer for klatring, som det forventes i 

forhold til forsikring og den danske standard. Hvis man mener, at der sker reel uforsvarlig 

omgang med andres førlighed, må man melde det til politiet. Forbundet har ikke mulighed 

for at gøre noget. 

Mødet sluttede kl. 21.40 

Næste bestyrelsesmøde: Telefonmøde tirsdag den 19. august kl. 20 

Bestyrelsesmøde den 22. september kl. 17.30 i Brøndby 

 


