
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk 
Sportsklatreforbund 10/8 2005 

Investering 
Vi har cirka 200.000 kroner stående på en dårligt forrentet konto. Morten kommer med et forslag 
til investering. På mødet talte vi om at investere ca. 100.000 kroner i obligationer og sætte 
en større del over på en bedre forrentet konto. Morten søger råd hos DIF. 

Fremtidsvisioner 
Niels efterlyser nogle længerevarende planer inden for vores forskellige aktiviteter. 
Mads foreslår kontaktudvalg til DSF i de enkelte klubbber. 
Morten foreslår spørgeskema til klubberne. 
Peter nævner muligheden af at give bloktilskud til klubberne. 
Niels skriver et oplæg om hvad det er der skal diskuteres. 

Status for diverse aktiviteter 

Instruktørkursus 
Peter har bestilt kursus hos Abekatten med forslag til datoer. Peter udsender datoer når de er kommet på plads. 

Boltkursus 
Mads er ikke kommet videre med dette og vil prøve at Prøver at uddelegere opgaven. Niels kontakter Allan Andreassen. Mads eller 
Moës spørger Ditlev. 

Boulder-NM 
Det kører efter planen. Dog er der opstået et problem med rutebygning, men det vil øjensynligt kunne blive løst. 

Junior DM 
CRUX har sagt endeligt nej til at afholde Junior DM. PLØKS er ikke meget for det. Vi må nok erkende, at vi ikke får noget Junior 
DM i år og vil derfor satse på at få et Junior DM tidligt på året næste år. 

Landshold 
Intet nyt. Vi har givet landsholdsudvalget en frist til 1/10 til at komme med et oplæg. Hvis dette ikke kommer kan bestyrelsen blive 
nødt til at overtage styringen. 

Træneruddannelse 
Johannes har meget andet at se til lige nu, men han går i gang igen så snart han får tid. Forbundet støtter Johannes økonomisk med 
dette arbejde. Han må fremsende et mere konkret budget før vi kan tage endelig stilling. 

Konkurrenceudvalget 
Det er ønskeligt at der komer mere struktur på arbejdet i konkurrenceudvalget. Hvem er med i udvalget? Hvad tager de forskellige 
sig af? Osv. 

Forsikring 
Ulykkesforsikringen kan i princippet starte 1/10. Peter anbefaler dog at det først startes når vi har en fast sekretær. 

Sekretær 
Det kører efter planen. DIF regner ikke med at der kommer så mange forbund med i fællessekretariatet i starten. DIF regner med, at 
det kan starte ca. 1/10. 

Næste møde 
Planen er, at det skal holdes i København i weekenden 10-11/9. Morten melder afbud. 

 


