
Referat, 5. okt. 2010 
 
Fremmødt: alle 
 
Referent: Johannes 
 
1.1 - Forretnings- og breddeudvalg 
DIF: der har været budgetmøde d. 1. – 2. okt.  
Der er DIF kongres den d. 3. – 6. feb. Vi er inviteret til at være med. 
DIF vil frem til 2014 satse på medlemsvækst, synlighed og sundhedsfremmende tiltag. 
Fordelingsnøglen er ændret lidt, men ikke problematisk ift. Vores grundbudget. Tilskud til  
talentarbejde er dog beskåret med 50% 
Fra 2011 skal samtlige medlemmer (personnumre) som har været indmeldt i klubberne i løbet af 
året indberettes. 
Vi skal beregne en ny model for kontingentet til  forbundet – Johannes laver en model      
 
1.2 - Konkurrenceudvalg 
3 DM’er på plads, (boulderkonk. om efteråret, rutekonk om foråret) 
Pløks (junior rute), ÅK (senior rute), NJK (junior boulder), CPH bloc (senior boulder)  

 Udvalget er snart klar til at oploade på hjemmesiden 
 DM turnusordning på hjemmesiden 
 Nyt støttekoncept klart, men afhængigt af budget 
 Nyt rankingsystem er under udvikling – klubbaseret 

 
Dommer 
Udvalget er ikke til at komme i kontakt med. 
 
1.3 - Eliteudvalget 
Der arbejdes med en strategi som præsenteres og videreudvikles på udvalgsweekenden og 
fremlægges endeligt på rep. mødet 
 
1.4 - Trænerudvalg 
T1 og T2 kører fantastisk (26/12 deltagere). T1 afsluttes i okt. Og T2 i januar. 

 Der er problemer med at finde kvalificerede undervisere 
 Talentuddannelsen skal være klar til februar (samarbejde med juniorudvalg) 
 Den nuværende betalingsstruktur på T1 og T2 gør at klubberne kun kan søge støtte en gang 

pr. kursus – det skal tilrettes. 
 
1.5 - Juniorudvalg 
Intet nyt 
   
1.6 - Vægkursusudvalget 
Der har været usikkerhed vedr. ansvarsfordeling mellem vægkursusudvalget, klippekursusudvalget 
og klippeaktivitetarbejdsgruppen – det skal fremgå af det efterfølgende. 

- Facilitetsforbedringer og (Bornholm - Stefan Jacobsen) (Peter/Carsten) 
- Boltkursus (Peter) 

Der er skrevet normer for sportklatrekursus på klippe (S3) – et brugerkursus og 



sportsklatreinstruktørnorm (SKI) som afviklet som et seminar (aktiv deltagelse = bestå). 
Dette arbejde afsluttes på udv. weekenden. 

 
1.7 - Klippekursusudvalget  

- Revidering af kursusstruktur (Peter), oplæg klar til udv. weekenden 
 

 Der er instruktørkort klar til KKI senest slut oktober 
 Peter/Carsten laver diagram over uddannelsesstruktur – præsenteres på udv. weekend 
 Der er nogen utilfredshed mht. regnskabsinstruktionen – dette tages op på 

udvalgsweekenden 
 
1.8 - Klippeaktivitetsarbejdsgruppen 

- Forbunds klippetræf (inkl. Workshops) (Laila) 
Der planlægges tre årlige og tilbagevendende træfs. Forår, sommer og efterår – målgruppen er 
begyndere og let-øvede. 
Der er fokus på rekruttering til arbejdsgruppen 
Laila kommer med oplæg til udv. weekenden 
 
2.2 - Repræsentantskabsmøde 
Marianne forbereder stemmesedler, Johannes sørger for sedler og afstemning på dagen. 
Povl finder dirigent og referent .  
 
Følgende strategier skal præsenteres på rep. mødet:  
Elitesatsning (Johannes) rammer plus koncept (info) - Mitchell stiller op som formand,  
Udendørsaktiviteter (Peter) overordnet fremlæggelse  
Generalsekretær + kommunikation (Niels) 
Præsentation af opgaver (Nis) 
Regional satsning (Carsten) 
 
2.3 - Generalsekretær 
Bestyrelsen beslutter at vi vil ansætte en generalsekretær, forudsat det godkendes af rep. 
Stillingen slås op hurtigst muligt (Johannes) og med første behandlingsfrist d. 27. okt. 
 
2.4 - Økonomi 
Konk. Udv har fremsat en strategi som ser god ud. Udover de traditionelle konkurrencer, skal der 
fokuseres på 2x5 reb/boulder konkurrencer – strategien præsenteres på rep. mødet. 
 
Generel budgetsnak udsættes 
 
2.5 – Hjemmesiden 
Der er nyt designforslag fra Povl/Kent – det er fint og Povl arbejder videre. 
 
2.6 – Bogprojekter 
Selfcoached climber – Bogen er færdigredigeret - klar slut okt. 
Prisliste kommer når vi har endelige priser; klub, udøver, ekstern 
Instruktørhåndbog – rettelser sendt til Kattingeværk – DKlaF er færdig med input 
 
2.7 - Udvalgsweekend 



- der er 22 tilmeldte, kun dommerudvalget er ikke repræsenteret 
 
Struktur: det prioriteres at udvalgene kan mødes på tværs, dernæst at enkeltpersoner kan møde 
udvalg og tematisering af relevante emner. 

 Forbundets indsatsområder fremlægges som fælles oplæg – det skal være klart d. 27. okt. 
 Oplæg til årskalender af Carsten 

 
3.1 Forsikring 
Carsten sender brev ud til samtlige klubber (99,95) - alt klatring + search and rescue. 
Fremlægges på rep. og en beslutningsmodel vedtages. beslutning skal være på plads 15. marts. Og 
det er medlemsskabstallet, der er gældende for ikrafttrædelse d. 1. maj 
 
3.2 – Personalepolitik 
udsættes 
    
 
  
 
 
 


