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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 
Mandag den 22. oktober 2007 kl. 18.00 i Dansk Bjergklubs lokaler, Løvstræde 8A, 3., 1152 København K. 
Tilstede: 
Niels Staun 
Mads Winsløv Kristensen 
Jan Elleby 
Vivian Chrom (på telefon) 
Marianne Prosch Andersen 
Afbud: 
Martin Harss 
Mette Sejr Thomsen 
Allan Andreasen 
Tim Moltved Christensen 
Mødeleder: Jan Elleby 
Referent: Marianne Prosch Andersen 
1. Godkendelse af dagorden 
Det besluttedes, at punkt 4 behandles før punkt 2 og 3. 
2. Rapportering på opgaver fra foregående bestyrelsesmøder 
a. Meddelelser fra formand - herunder forretningsudvalget 
Der var intet nyt fra formanden, da han kun har været hjemme fire dage siden sidste 
bestyrelsesmøde p.g.a. UIAA repræsentantskabsmødet, og der er derfor heller ikke er 
forretningsudvalgsmøde siden sidste bestyrelsesmøde. 
b. IUAA repræsentantskabsmødet i Japan 
IFSC har rigeligt med at få organisationen op at køre. 
I UIAA var fra tysk side stillet et radikat forslag støttet af den samlede østrigske organisation om, 
at man skulle melde sig ud af konkurrencesport og melde sig ud af IOC. Isklatrerne vil så få 
problemer, men der er lidt grøde i, om man vil gå tilbage til rødderne fra 50erne. 
Brug af IUAA logo på medlemskort 
En klub har spurgt, om man må bruge DKlaF logoet og IUAA logoet på medlemskortet. Det 
undersøges nærmere. 
Næste møder: IFSC møde i Imst i Østrig i juni 2008, IUAA møde i Teheran i Iran til oktober 2008. 
3. Klatresamrådet 
Formanden orienterer formanden for Klatresamrådet om, at også den nye bestyrelse helt sikkert 
gerne vil fortsætte samarbejdet. 
Dansk Klatreforbund mener helt klart, at der skal være en uddannelse for toprebsledere og at et 
uddannelsesforløb skal starte snarest muligt i foråret. 
4. Repræsentantskabsmødet den 4. november 
Forløb af mødet: Først formalia, så bestyrelsens forslag og derefter fuld dagsorden som på ordinære 
repræsentantskabsmøder. 
a. Budget 2008 
Træneruddannelsens indtægt er afhængig af, at der udføres et træner 1 og et træner 2 kursus. 
Bestyrelsen var enig i, at man fortsat gerne vil støtte Klatresamrådets hjemmeside. Formanden 
orienterer Klatresamrådets formand. 
Der budgetteres med en Workshop i 2008. Det handler om at finde en weekend, hvor vi gerne vil 
samle trænere, ledere, udøvere og måske instruktører. Der skal være forskellige workshops og 
foredrag formiddag og eftermiddag med en fælles frokost samt et fælles arrangement om aftenen 
med spisning osv. 
Budgettet lander på et underskud i nærheden af 200.000 kr. Vi har fået nogle nye budgetposter 
og vi budgetterer med nogle flere aktiviteter, men hvis det går som det plejer, så får vi ikke så 
stort et underskud, som budgetteret. 
Regnskab og budget blev gennemgået med Vivian Lee Chrom via telefon, som var enig i det 
udarbejdede resultat. 
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b. Bestyrelsesvalg 
Der er ikke nogen kandidater, som klart har meldt ud, at de stiller op til bestyrelsen. 
Det blev gjort klart, at når man sidder i Dansk Klatreforbunds bestyrelse, sidder man som 
selvstændigt bestyrelsesmedlem, og ikke som repræsentant for en klub. 
5. Eventuelt 
National Workshop 
Planen er at afholde workshoppen i Viborg alternativt Odense eller Svendborg. 
I Viborg 17.-18. maj, 26.-27. april eller 24.-25. maj. Der arrangeres bustur fra Sjælland. 



Træningshåndbogen 
Mads Kristensen leder efter modeller til håndbogen. Der er bestilt fotograf, og der er arrangeret 
fotografering i PLØKS den 3. november. 
Mødet sluttede kl. 22. 
Næste møde (konstituerende bestyrelsesmøde) blev ikke aftalt. 

 


