
Bestyrelsestelefonmøde 5/1 200X kl. 17.30. 

Referat for Telefonmøde sønd. 5/1 kl. 17.30. 

Tilstede: BH, MC, NS, PH, NS havde samtale med SJ efterfølgende. 

1. Støtte til Claus V deltagelse i NM for juniorer i Helsinki. 

Som afslutning på den debat vi i bestyrelsen har haft på mail (26-30/11), ved telefonsamtaler, og afsluttende ved tlfmøde d. 5/1 er konklusion 
og løsning følgende: 

Der gives fuldt deltager gebyr max. 200 kr. (fra "konkurrence deltagelses konto") 

Der gives ½ af rejse og opholds udgifter; max. 1600 kr. (fra "udviklings pulje konto") 

Beløbet udbetales efterfølgende ved dokumentation af udgifter. Beslutningen er taget ud fra at; 

- det er en enkeltstående ansøgning til "udviklings puljen", og skal ses i lyset af der stort set ikke er brugt fra denne pulje i 02. 

- behandlingen afstedkommer et gennemsyn af vedtægter og undersøgelse af dsf`s holdning til støtte 

- først efter denne klarlæggelse vil der ske behandling af lignende støttesager 

Status for bestyrelse holdninger er: 

3 per. klart er for dette. 1 vurderer, at det er værd at støtte trods evt. problemer herved. 1 er imod. Da ovenstående berettiget kan kaldes en 
afvigelse fra det på generalforsamlingen vedtagne og MC ser problematisk på dette; vedlægges ovenstående MC´s egenskrevne fodnote. 

Mettes kommentar til punkt 1 - Støtte til Claus Vedels deltagelse i junior NM. På baggrund af den meget omfattende debat - inklusiv 
beslutning - der har været om emnet og på baggrund af at beslutningen er taget ud fra at det er en enkeltstående ansøgning og at sagen skal 

afstedkomme et gennemsyn af vedtægter og DSFs holdning til sådan støtte (på GF) og at der først efter denne klarlæggelse vil ske 
behandling af lignende støtteansøgninger, ser jeg det som bedst tjenligt for DSF at følge bestyrelsens flertalsbeslutning og acceptere denne 

udbetaling af støtte til enkeltperson. Mette/ kasserer DSF 

2. DM 

NKK ser sig ikke i stand til klart at tage DM. KK holder DM. (SJ: KK´s best har møde 8/1, og SJ vil herefter vende tilbage med fakta om 
DM) 

3. GF 

GF afholdes 16.3.03 i Århus. KL 11. Mette sikrer at ÅK skaffer lokale og evt sørger for frokost. 

4. Meningstilkendegivelses Møde hos PLØKS d.30/1 

NS udsender forslag til plan for møde. BH, SJ Birger hjælper 

5. Status for igangværende aktiviteter: 

Nye klubber 5/1 har Hercules, Århus begyndt sin indmeldelse. 5/1 blev NS opringet af Roskilde KK med henblik på optagelse (nu). NS har 
igangsat datafrembringelse og holder kontakt (medmindre andet aftales) 

Vedlagt er oversigt "over nye klubber¨. Hver enkelt kontakter de klubber de kan - ifølge aftale med Niels. 

DIF, d. 13/1 sender PH kalender til DIF  

Dommerkursus : NS har lavet en løs aftale med Åke. problemet er tidspunktet for kurset. NS får lavet klar aftale; om ikke andet , så til 



efteråret. 

6. Klatresteder.dk  

OK til at vi er vært for siden. I første omgang op til 50 MB. Peter laver aftale med Simon. 

7. Forberedelse til næste best. møde (herunder Vedtægter: )  

. - Alle læser vedtægter igennem. MC og NS søger oplysninger om "regler for vedtægter". Hvert enkelt best.medlem kommer med deres 
ændringsforslag til vedtægterne. Forslagene sendes til Mette som koordinerer. Vi skal tage endelig stilling til ændringer på møde hos Pløks 

2.2. (?) så de er klar til r indkaldelse til GF senest 15.3.  

-Forkortelse navn. tages op på næste møde 

-Budget; MC finder det til PH/ hjemmeside 

-bestyrelsen´s samarbejde samt best-medlemmernes virke tages op til fremadrettet debat på næste møde. Hver enkelt bør granske dette op til 
mødet.  

 


