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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund 

Telefonmøde tirsdag den 19. august 2008, kl. 20.00 

Tilstede: 

Niels Staun 

Johannes Madsen 

Nis Blaxekjær 

Povl Lund Nielsen 

Mette Sejr Thomsen 

Mødeleder: Niels Staun 

Referent: Povl Lund Nielsen 

1. Nyt fra udvalg (og evt. arbejdsgrupper) 

1.1. Forretning 

Der har været 23 ansøgere til stillingen som breddekonsulent og der har været 2 til 

samtale. 

Ansættelsesudvalget har besluttet at ansætte Carsten Isaksen. 

1.2.1 Dommer 

Dommermanual er under færdiggørelse. 

Det forsøges at arrangere et dommerkursus den 20. eller 27. september. Deltagerne 

kvalificeres til at være rutedommere ved DM. 

I forbindelse med NM skal der afholdes dommerkursus for 10-12 personer. Er der ikke 

tilstrækkeligt med danske deltagere kan der fyldes op med nordmænd og svenskere. 

Deltagerne kvalificeres til at være overdommere ved danske konkurrencer. 

1.3.Uddannelse 

Det blev besluttet at kursusledere får betaling for en ekstra halv dag i forhold til øvrige 

instruktører. 

1.4. Junior 

Juniorudvalget har ansøgt konkurrenceudvalget om et bloktilskud på kr. 8.000 til et 

nyt breddeorienteret stævne for de yngste juniorer. Konkurrenceudvalget har sendt 

ansøgningen videre til bestyrelsen. 

Der er enighed om at det er glimrende tiltag fra juniorudvalget. 

Det blev besluttet at lade konkurrenceudvalget give de kr. 3.000 som normalt gives i 

tilskud til konkurrencer. Bestyrelsen bevilger derudover kr. 3.000 og juniorudvalget 

opfordres til at bevilge de sidste kr. 2.000 af eget budget. 

Hvis juniorudvalget ønsker at det skal være en fast tilskudsordning i lighed med DM 

må dette behandles af repræsentantskabsmødet. 

Det forsøges at afholde møde sammen med juniorudvalget 6. oktober, 15. september 

eller 14. september. Nis kontakter juniorudvalget. 

2. Opfølgninger 

2.1.Juniorpolitik 

Nis har udarbejdet et oplæg om juniorpolitik som kort blev debatteret. Nis 

videreudvikler oplægget sammen med Johannes. Oplægget skal diskuteres med 

juniorudvalget når vi mødes som omtalt under pkt. 1.4 
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2.2.Status for NM 

Nordisk Mesterskab er blevet flyttet til Århus Klatreklub og datoen er ændret til 13.-14. 

december. Årsagen er at der er Junior NM i Eskilstuna samme weekend som NM skulle 

have været afholdt i CRUX. Organisationskomiteen er den samme og vilkårene er de 

samme som var aftalt med CRUX. 

2.3.Repræsentantskabsmøde 

Der var en kort drøftelse af emner som bør behandles på det kommende 

repræsentantskabsmøde herunder: 

Konkurrencetilskud og klubbernes opbakning til DM og NM. 

Breddearbejdet og herunder regionale breddekonsulenter. 

Projekter omkring satsning på nye målgrupper. 

3. Beslutningspunkter 

3.1.Regionale breddekonsulenter 

Det blev besluttet at gå videre med projektet. 

Der er principiel enighed om, at det er en god ide at der er en form for aflønning til de 

regionale breddekonsulenter. 

Det blev foreslået at der nedsættes et breddeudvalg. Inden dette kan ske må det 

defineres nærmere hvad de enkelte udvalgs arbejdsområde er. 



Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Niels, Nis, Johannes og Carsten Isaksen. 

4. Eventuelt. 

Bestyrelsen holder møde den 15. september samt den 6. oktober. 

Telefonmøde slut kl. 21.30 

 


