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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 

Mandag den 25. februar 2008, kl. 17.00 i Dansk Bjergklubs lokaler i Løvstræde 8A, 1152 

København K. 

Tilstede: 

Niels Staun 

Jan Elleby 

Johannes Madsen 

Nis Blaxekjær 

Povl Lund Nielsen 

Marianne Prosch Andersen 

Afbud: 

Vivian Lee Chrom 

Mads Winsløv Kristensen 

Gæst: 

Formand for Klatresamrådet, Michael B. Kristiansen, deltog i mødet fra kl. 18.00 til kl. 19.30. 

Mødeleder: Niels Staun 

Referent: Marianne Prosch Andersen 

Møde med Klatresamrådet/ Michael B. Kristiansen 

Start kl. 18.00 

Mikael Kristiansen orienterede om, hvad Klatresamrådet er: Et uafhængigt samråd og netværk 

til fremme af sikkerheden ved klatring. I samrådet optages kun repræsentanter for større 

organisationer. Samrådets medlemsorganisationer er: Dansk Klatreforbund, DIF, DGI, 

Efterskolerne, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Foreningen for Folkehøjskoler i 

Danmark, Skov & Landskab, Ungdomsringen samt SSP-København/Iniversiteterne (IFI). 

Rådets målsætning er, at fremme sikkerheden ved klatring blandt danskere samt at udvikle 

samarbejde og netværk mellem institutioner, organisationer og foreninger som arbejder med 

klatring i Danmark 

Man diskuterede uddannelse og var enige om, at det vil være en ide, at få listet hvilke 

forbundsklubber, der tilbyder uddannelse. Det kan være en opgave for breddekonsulenten at 

udarbejdet en liste, som kan sættes på hjemmesiden. 

Status på toprebsleder-uddannelsen er, at der er en eksamen i april for to aspiranter. 

Der er et internationalt Klatretræf med instruktørseminar i Wales i maj. I øjeblikket lader det 

til, at det kun er Mikael Kristiansen, som deltager for klatresamrådet. Dvs. der er ledige 

pladser til træffet. 

Det blev diskuteret, hvordan forbundet kan komme nærmere ind på at fremme 

bjergfolksaktiviteter. F.eks. at få nogle personer ud med en workshop forskellige steder. Man 

kunne måske holde nogle korte målrettede workshops i stedet for et ugekursus. Det er 

eventuelt en opgave for breddekonsulenten at arrangere. 

- Det kunne være et emne til workshoppen: Hvordan sætter vi flere kurser eller aktiviteter i 

gang. 
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- Man kunne måske aftale med Dansk Bjergklub, at forbundet kunne arrangere kurser i 

forbindelse med DB’s træf. 

Forbundet efterlyser personer, der har lyst til at arbejde med af fremme 

bjergfolksaktiviteter. 

Mødet med Mikael sluttede kl. 19.30 

Bestyrelsesmødet startede kl. 19.45 

1. Nyt fra udvalg 

- Udannelsesudvalget: Der er aftalt møde i starten af marts. 

- Konkurrenceudvalget: 

DM-status: 

Viborg Klatreklub har påtaget sig at holde DM Senior rute. 18. oktober 2008 

Nordjysk Klatreklub holder DM Junior Boulder og BLOK i samme weekend - 11. 12. april 2008. 

Nykøbing Falster holder DM Senior Boulder. 31. maj 2008 

Østjysk Klatreklub holder DM Junior Rute 15. november 2008. 

- Eliteudvalget: Der er tre workshops i 2008, som skal afholdes i Århus, Odense og 

København. 

- Juniorudvalget: - herunder status for møde i Nyborg Vivian 

Nis træder ind som kontaktperson i stedet for Vivian og deltager i mødet i morgen i Nyborg. 

- Forretningsudvalget: 

Vivian Lee Chrom er trådt ud af bestyrelsen. Johannes Madsen kontakter suppleanten Mette 



Sejr Thomsen. 

Beslutning: Det mere overordnede økonomiske overblik varetages af forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget tager små/hurtige beslutninger / bevillinger og giver orientering på 

bestyrelsesmødet. Bestyrelsen har den økonomiske kompetence/ansvar. 

- IT-udvalget 

Onlinebetaling: Det overvejes at satse på en løsning med sporti.dk. Det lader til at DIFs 

onlinebetaling skulle være oppe at køre, så dette bør undersøges, inden der tages endelig 

beslutning. 

2. Opfølgninger 

- Dommersystem 

Der er udarbejdet et oplæg, som ligger stort set færdigt, og når konkurrenceudvalget 

gennemgået det, udsendes det til resten af bestyrelsen. Derefter skal det uploades på 

hjemmesiden. 

Overdommeren indberetter samtlige dommere, der har dømt i en konkurrence. Der er ingen 

udbetaling af afholdte udgifter, før indberetningen er modtaget af forbundet. 

Princippet er stadigvæk, at forbundet betaler for de dommere, som forbundet udpeger. 

Derudover kan den enkelte klub vælge at lave en speciel ordning. 
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- Workshop, status 

Næsten alle foredragsholdere er på plads. Tilmelding skal op at køre nu. Der er fundet en bus, 

der kører fra Sjælland. 

- Formål og princip for bestyrelsens relation til debatforummet. 10 min Poul 

Skal ind som nyhed - Johannes og Povl udarbejder en intro til formål og princip. 

3. nyt fra kasserer og kontor 

- økonomi: Vi venter på den endelige resultatopgørelse, men som det foreløbigt ser ud, 

tegner der sig et mindre overskud i stedet for det budgetterede underskud. 

- fordelingsnøgle/medlemsregistrering rapporteringer 

Arbejdet med check af til rapportering i forhold til fordelingsnøglen startes, når 

medlemsregistreringen er på plads. Der er deadline for indrapportering til DIF 1. maj 2008. 

Der var deadline for medlemsregistrering til DIF den 1. februar 2008. Der mangler stadig 10 

klubber trods remindere. Vi har fået frist til 1. marts. 

- klub kontakt data og idrætssys temet 

Det har ikke helt fungeret tilfredstillende, at klubberne selv skal stå for opdatering på 

InfoSport (Idrætssystemet) via klubportalen, 

Det er til en vis grad utrygt, når Idrætssystemet samtidig skal fungere som forbundets 

medlemsdatabase. Der er for mange uopdaterede oplysninger, hvilket resulterer i at 

informationer fra både forbund og DIF går til de forkerte personer. 

Beslutning: Fremover skal alle opdateringer gå gennem forbundets sekretariat. Det samme 

gælder fornyelse af licenser. Der udsendes en orientering fra bestyrelsen om, at klubberne nu 

ikke mere behøver at tænke på at vedligeholde deres data på InfoSport. 

- UIAA/IFSC/ISMC medlemskab og kontingent 

UIAA kontingent opkræves først senere på året. 

IFSC kontingentopkrævning er modtaget og betalt. 

ISMC medlemskab: Der tages kontakt til ISMC for at finde ud af, hvordan man bliver medlem 

af organisationen, og hvad det koster. 

5. Eventuelt 

Næste møde holdes som telefonmøde den 7. april fra kl. 20-22. 

Mødet sluttede 21.50 


