
Bestyrelsesmøde 12. marts 2018   
Hos Tim  
 
Til stede  
Marie, Mette, Rasmus, Amalie, Frederik, Laura, Tim, Jonas og Louise 
 
Ordstyrer 
Jonas 
 
Referent 
Louise 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde og generalforsamling 
GF: 15/3 kl. 19 i loungen 
 
Opgaver fra sidst 
 
 
Regnskab og budget 
 
Regnskabet på Klubmodul fungerer nu. 
Budget  

• Alle udvalg skal fortsat have 5000 kroner budgetteret, der budgetteres med 2000 kroner pr 
sæson til letøvet- og begynderholdene.  

• Projekter: moon board + udvidelse af lounge (140.000), Grebvaskemaskine (52.000), 
installation af el, udluftning og loftsfaner (20.000), nye T-shirts (10.000) 

 
GF  
Marie og Laura køber snacks og øl 
 
GF Forslag  
Et indkommen forslag om at tale om udluftning. 

• Det er noget vi holder øje med  
 
Vaskemaskine  
Indkøb af vaskemaskine uden hjul er godkendt, og den er købt. 

• Der installeres 400 volt i hallen i morgen.  
 
CPH:DOX 
Angående filmen ”Mountain” og en event i Empire bio. Det besluttes, at der gerne må deles 
reklame på Facebook. 
 
Døve klatring 



I forbindelse med Døvefestivallen, lukkes hallen ned, men arrangørerne har spurgt om vi vil hjælpe 
til festivallen med nogle instruktører.  

• Det skal undersøges hvorvidt arbejdet er betalt eller ikke betalt, Tim er på sagen.  

• Det er lidt specielt, at de bare lukker hallen i 4 dage, men det er hele Nørrebrohallen der 
lukkes ned, så der er ikke så meget at gøre.  

• Det besluttes, at vi gerne vil hjælpe 
 
Persondata 
Der er nye regler i forbindelse lagring af persondata (GDPR). Dansk Klatreforbund og Klubmodul 
må kunne give noget information omkring cookies politik og personoplysninger.  
Dette skal undersøges nærmere! 
 
Peak hour 
Google kan tracke hvor mange der kommer ind i klubben, men det kunne også være interessant at 
lave et udtræk vha. dør-computeren. Andreas kan lave et udtræk.  

• Snak om hvorvidt det er værd at bruge Andreas tid på det, Google er muligvis nok  → 
Rasmus kan lave Googleudtræk 

• Der er begyndt at være mange nye klatrere som ikke er så opmærksomme på at passe på 
hinanden, dette er farligt i de crowdede timer om eftermiddagen.  

 
Finansiering af kurser til medlemmer  
 
Vi skal have sat nogle retningslinjer for, hvad forventningerne er til de medlemmer, vi betaler 
kursus/uddannelse til.   

• Det foreslås at vi som udgangspunkt betaler alle medlemmer kursus, såfremt de kommer 
til at bruge det for klubben – fx et minimum antal gange for sikringskursus.  

• Dette skal tage op i næste bestyrelse 
 
Nye kursussko til juniorerne 
 
Der må gerne blive indkøbt nye kursussko. Trænerne skal helst tage teten selv, og finde et overslag 
på et godt tilbud, som de kan sende ind til bestyrelsen.   
 
Vi indkøber i øvrigt ikke nye klatresko til den generelle skobeholdning  
 
Evt. 
 
Yoga: Victoria kan ikke undervise fast, men vil gerne lave pop-up undervisning med mobilepay-
løsning. Go fra bestyrelsen, bare det er udenfor peak hours.   
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