Dansk Bjerg- og Klatreklubs generalforsamling 24. april 2018
Dagsordenspunkt 7. Forslag til beslutning
Dagsordenspunkt 7 a
Bestyrelsen foreslår, at 10 turs kort til Blocs & Walls fremover får en gyldighedsperiode på 2
år fra købsdatoen; samt at allerede købte kort får en gyldighedsperiode på 2 år fra nu, dvs.
indtil 24. april 2020. Det gøres desuden tydeligt at klippekort ikke kan refunderes, samt at det
er købers ansvar at nå at bruge dem inden en eventuel udflytning, der varsles minimum 4
måneder forud.
Begrundelse:
Ved åbningen af Blocs & Walls havde 10 turs kort en gyldighedsperiode på 6 måneder. Klubbens
bestyrelse og hallens ledelse blev imidlertid hurtigt enige om at perioden var for kort. Kortene er
derefter solgt uden udløbsdato.
Dette har efterfølgende vist sig at give regnskabsmæssige problemer. Klubbens revisor har i
forbindelse med revision af regnskabet for 2017 påpeget, at klubben kun må indtægtsføre salg af 10
turskort i takt med at klippene bruges. Vi skal derfor regnskabsmæssigt hensætte midler til ”ubrugte
klip”. I regnskab for 2017 betyder det, at vi skal hensætte 1.015.000 kr., og det betyder, at vores
regnskab i stedet for et positivt resultat på 344.007 kroner udviser et underskud på 670.993 kroner.
I praksis betyder det, at klubben, hvis vi fortsat har et stigende salg at 10-turs kort - får en stadig
større hensættelse af midler, som vi vanskeligt kan frigøre til aktiviteter til gavn for vores
medlemmer. Det kan desuden give anledning til usikkerhed, hvis for eksempel klubben en dag
flytter til en ny klatrehal.

Dagsordenspunkt 7 b
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at gå videre med et
projekt med bygning af nye vægge i den eksisterende klatrehal, Blocs & Walls, inden for en
ramme af 2,5 millioner kroner.
Begrundelse:
Medlemstallet i DBKK og brugen af klatrehallen Blocs & Walls har været stigende siden hallens
åbning i 2013. Det er positivt; men samtidigt er vi ved at nå grænsen for hvor mange vi kan være i
hallen i spidsbelastningsperioderne.
Bestyrelsen har overvejet at skrue ned på events for at skabe mere plads til medlemmerne. Men
events giver os en indtjening, som vi i dag bruger til at finansiere medlemsaktiviteter. Derudover
giver events interesserede en mulighed for en uforpligtende introduktion til sporten. Bestyresen
mener derfor ikke, at begrænsning af events vil være den rigtige løsning.
Hvis Dansk Bjerg og Klatreklub skal have mulighed for fortsat at udvikle sig og være åben for nye
medlemmer, vurderer bestyrelsen derfor, at klubben skal udvide kapaciteten. Bestyrelsen har drøftet
forskellige muligheder:

1. At udnytte Sundholm mere
2. At leje mere af den hal vi er i eller en anden hal
3. At udbygge vægarealet i nuværende hal
På bestyrelsens forslag til budget for 2018 er der afsat 300.000 kroner til udgifter forbundet med at
åbne Sundholm for holdtræning mv.
Samtidig er vi i kontakt med REDA og alternative udlejere med henblik på en mulig udbygning.
Dette vil dog formentlig ikke kunne iværksættes med kort varsel. Nybygning kræver desuden en
beslutning ved en kommende generalforsamling.
Endelig ønsker bestyrelsen med dette forslag at opnå generalforsamlingens godkendelse af, at vi går
videre med forhandling af et projekt om bygning af flere kvadratmeter højvæg i den eksisterende
klatrehal Blocs and Walls inden for et budget af op til 2,5 millioner kroner.
Bestyrelses vurdering er, at en tilbygning kan give plads til 200 flere medlemmer, og således kunne
give medlemsindtægter på 720.000 kr. ekstra om året. Med 5 1/2 år tilbage af lejekontrakten og
mulighed for forlængelse, vil det være en god investering. Det vil desuden kunne opbygge en større
medlemsskare, der vil kunne flytte til nye haller i fremtiden.

