
Bestyrelsesmøde hos Mette 26/3 2003 

Referat af bestyrelsesmøde hos Mette 26/3 2003 

Tilstede: Mads, Mette, Niels og Peter. 
 

Lars Wittrock har indgivet en klage over en diskvalifikation ved DM. Han fik medhold i at der var begået fejl og får som kompensation 
udbetalt 100 kroner til 

dækning af sit deltagergebyr. Niels skriver et brev til Lars som svar på klagen. Mads laver en redegørelse for hvad der er foregået som sendes 
til dommerne 
og arrangøren. 

 
Mads står for at lave en sammenfatning af erfaringer for DM til brug for næste års arrangement. Mads havde en mængde konkrete 

kommentarer som blev 
diskuteret. 

 
Der blev lavet en mødekalender for resten af året. Mødedatoerne bliver: 29/4, 26/5, 20/6, 8/8, 6/9, oktober før DIF-budgetmøde og 22/11. 

 
Referaterne af 7/3 og 17/3 blev godkendt med en lille ændring. 

 
Generalforsamlingsreferatet er desværre ikke kommet endnu. Det skal sendes sammen med kontingentopkrævning. I samme omgang skal ny 

norm og 
eksamensbeskrivelse sendes. Peter færdiggør norm, og Mette færdiggør eksamensbeskrivelse. Budgettet blev diskuteret. Der er komet 

regning fra ICC på 340 
Euro for medlemskab som vi betaler. Økonomien tillader ikke dopingkontrol via Antidoping-Danmark, men Henrik Jessen kan øjensynligt 

hjælpe os. 
Landsholdsudvalget får udbetalt deres penge som acontobeløb af 5.000 kroner ad gangen. Tilsvarende får juniorudvalget udbetalt deres 

penge som 2 eller 3 
acontobeløb. 

 
Der er nu 5 udvalg under forbundet. Robin Vickory er kontaktperson til landsholdsudvalget og Christina Rivett er kontaktperson til 

juniorudvalget. 
Sikkerhedsudvalget blev omdefineret således at det nu er det samme som censorgruppen. Denne ændring er rent formel og indebærer i sig 

selv ikke ændringer i 
arbejdsopgaverne. 

Konkurrenceudvalget har en række opgaver: DM, kalender, regler, Danmarkscup, doping, dommere, rangliste og licenser. En udvidelse af 
udvalget er ønskelig. To 

vigtige forestående opgaver er at organisere et dommerkursus e.lig. til efteråret, samt at lave en dansk regelhåndbog. Regelhåndbogen skal 
ikke være en 

oversættelse af ICCs regler, men skal være en kort og overskuelig sammenfatning af de vigtigste dele af regelsættet. 
 

Roskilde Klatreklub har sendt indmeldelse men ikke betalt. Niels følger op på sagen. Niels sender liste over potentielle nye klubber og aftaler 
med de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer hvem der kontakter hvilken klub. 
 

DIF holder bestyrelsesmøde i maj hvor vores optagelse vil blive diskuteret. Vi skal øjensynligt ikke gøre noget i den forbindelse. Niels 
holder kontakt med 

vores konsulent. 
 

Peter opdaterer brochuren. 
 

Der var enighed om at det vil være hensigtsmæssigt med et logo. Alle opfordres til at komme med forslag. 

 


