
Beslutningsreferat fra mødet i klatresamrådet d. 10. jan. 2005 
 
Til stede:  
Dansk Bjergklub: Mikael Kristensen (MBK)  
DFNF: Flemming Mumm (FM) 
DGI: Gert Kaimson (GK) 
Efterskolerne: Lars Borch (LB) 
FDF & Spejderne: Thorben Lundø (TL) 
Højskolerne:  Carsten Isaksen (CI) 
Skov & Landskab: Bjarne Christensen (BC) 
Ungdomsringen: Flemming Torp (FT) 
Universiteterne: Sten Skytte (SS) 
 
Fraværende:  
Dansk Sportsklatreforbund: Peter Harremoës (PH) 
 
Referent: 
BC  
 
Dagsorden: 
Blev tilføjet nye punkter og kom til at se sådan ud: 

1. Vedtagelse af uddannelsesstruktur med udgangspunkt i oplæg fra forrige møde (nyt punkt) 
2. Webdomæne til klatresamrådet (nyt punkt) 
3. Økonomi (nyt punkt) 
4. Valg af talsmand for klatresamrådet 
5. Vejledende krav ctr. Minimumskrav. (nyt punkt) 
6. Fastlæggelse af kommende Møder(møderække) 
7. Udarbejdelse af pressemeddelelse 
8. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 
Punktet godkendelse af forrige referat manglede at blive behandlet? FM lovede at rundsende forrige 
referat til dem der ikke havde fået og en ny deltagerliste. 
 
1) Uddannelsesstruktur 
FT retter i modellen som aftalt og sender den rundt. Enighed om at den rettede model er vedtaget. 
 
2) Domænenavn til klatresamraadet 
BC undersøger mulighederne for et passende domæne og rundsender et forslag. BC registrerer det 
når der er enighed om navnet. 
 
3) Økonomi: 
Enighed om at hver donerer 1000 kr. til div forefaldende udgifter hvis det viser sig nødvendigt. 
Ingen meldte sig som ansvarlig for kassererposten. 
Økonomisk ophæng for samrådet er i øvrigt uafklaret. 
 
4) Talsmand: 
Som Talsmand for klatresamraadet valgtes Mikael Kristensen fra Dansk Bjergklub. Skal fremgå af 
pressemeddelelsen når den foreligger. 



 
5) Vejledende krav kontra minimumskrav: 
Der var enighed om at gå efter at de normer der ligger under klatresamrådet har status af 
minimumskrav, med det forbehold at nogle organisationer vil have problemer med dette krav. FT 
kommer med et udspil. Det burde undersøges om der kan laves en beskyttelse af titlerne på 
normerne. 
 
6) Møderække: 

7. marts 2005 i lokalerne i Valby kl. 16.30 
 
20. april 2005 i lokalerne i Valby kl. 16.3 
 

7) Pressemeddelelse: 
Udarbejdelse af en pressemeddelelse som offentliggørelse af samrådets konsolidering påhviler FT 
og MBK. Skal først rundsendes og godkendes af alle i raadet inden offentliggørelse. 
 
8) Arbejdsgrupper: 
Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper: 

1. Klatrevægsleder(udarbejdelse af normer) MBK og FT 
2. Toprebsinstruktør på klippe (udarbejdelse af normer) MBK 
3. Træklatreinstruktør (udarbejdelse af normer) SS og BC 

 
 
Næste møde er mandag d. 7. marts 2005 i lokalerne i Valby (Lyshøjgårdsvej 80) kl. 16.30 
 
 
Opfølgningsliste: 
Nr.   Punkt Kommentar Ansvar-

lig/tidsfrist
Bilag 

1 Dagsorden 
til næste 
møde 

1) Valg af referent 
2) Valg af ordstyrer 
3) Godkendelse af forrige referat 
4) Opfølgningslisten 
5) Økonomi: Kasserer? Budget? 
6) Status fra arbejdsgrupperne 
7) ….. 
8) Næste møde og møderække 2. 

halvår 2005 

FM/14. 
feb. 2005 

 

2 1 Rentegning af uddannelsesstruktur og 
rundsendelse 

FT Tegning af 
uddannelsesstruktur

3 2 Undersøgelse af mulige domænenavne BC  
4 5 Udspil om problematikken omkring 

vejledende krav ctr. minimumskrav 
FT  

5 7 Udarbejdelse af pressemeddelelse FT og 
MBK 

 

6 8 Udarbejdelse af normer for 
Klatrevægsleder 
 

MBK og 
FT 

 



7 8 Udarbejdelse af normer for 
Toprebsinstruktør på klippe 

MBK  

8 8 Udarbejdelse af normer for 
Træklatreinstruktør 

SS og BC  

9  Rundsendelse af forrige referat til dem 
der ikke har fået bl.a. BC 

FM  

10  Rundsendelse af opdateret medlemsliste 
og referat fra mødet d. 10. jan. 

FM  

 
 
11. jan. 2005  
Bjarne Christensen 


