Generalforsamling i DBKK 24. april 2018
23 fremmødte
Derudover 9 fuldmagter
32 stemmer i alt
1. valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Imke Christine Thilkjær – der er ingen modkandidater.
Dirigenten takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig.
2. valg af referent
Bestyrelsen foreslår Rune Windfeld – der er ingen modkandidater.
3. valg af stemmetællere
Føgende vælges:
Ola Mattson
Rasmus Dahl
Annette Vilen
Kari Kærn
Malwina Tarka
4. bestyrelsens beretning, udvalgs beretninger
Bestyrelsens beretning ved formand Morten Damkjær Nielsen:
- Der er nu 1700 medlemmer i klubben, og det største problem er plads!
- Gæld er tilbagebetalt – det betyder, at der er mere til medlemmer og vedligehold af væggen
- Bestyrelsen budgetterer med et lille overskud
- Prøveklatring giver gode indtægter og skaber grundlag for medlemsvækst. Det fylder også meget i
hallen. En løsning er at bygge mere væg
- Der er indledt et samarbejde med Petzl
- Der arbejdes på at etablere et samarbejde med Team Copenhagen om klubbens talentarbejde
- Underskuddet i regnskabet skyldes tekniske forhold – i realiteten har man holdt sig til budgettet (se
også punkt 7.a.)
- Den ny udendørs boulder blev indviet i 2017 – tak til Ida Clausen for stort arbejde – den kommer igen
i pinsedagene
- Ulrik lund er blevet ansat som rutebygkoordinator – der vil stadig være medlemsbyg og uddannelse
af medlemmerne – regler for medlemsbyg hænger på opslagstavlen
- Der har kørt en kampagne for mindre løs kalk i hallen. Som led i dette er det blevet opsat dispensere
med flydende kalk, som bliver brugt flittigt
- B&W-cuppen går rigtig godt. Tak til de involverede, især Mads Jørgensen lægger et stort arbejde
- Der har været afholdt børnekonkurrencer for aldersgruppen 3-12 år – tak til Mads Wied
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I 2017-18 har vi set gode præstationer fra klubbens unge klatrere – især Thomas Blaabjerg, som har
klatret 9a som første dansker og har bouldret 8B+, Natacha Jagd har klatret 8c som første danske
kvinde og tredje dansker, Primula Aalund har leveret gode konkurrenceresultater
Der har været meget velbesøgte ture til Bornholm og Gøteborg og andre ture for medlemmerne.
Peter Harremöes har afholdt fra-inde-til-ude-workshops for deltagerne. Dette viser, at aktiviteten i
hallen siver ud på klipperne
Også for 2018 har turudvalget leveret en imponerende turkalender
Desuden har der været filmforevisninger og foredrag
Copenhagen Streetfood flytter ind som nabo til klubben her ude på Refhaleøen. Formanden
opfordrer til, at klubbens medlemmer omfavner dette initiativ og bruger det
I den mere kedelige afdeling har der været en alvorlig faldulykke i hallen. Det er en påmindelse om
at der er en risiko ved klatresporten. Som reaktion har klubben indført undervisning i at bruge GriGri på sikringskurserne, og arealet af faldunderlaget i hallen er udvidet. Desuden arbejder en
arbejdsgruppe på at indsamle viden og analysere den med henblik på yderligere tiltag
Margrethe Langhoff Thuesen afgik som formand i 2017, da hun flyttede til Aarhus, tak for indsatsen.
Desuden fratrådte Cathrine Howitz som formand for rutebygudvalget, tak til hende
Bestyrelsen har lavet en udviklingsplan, som skal ses som et arbejdsredskab for bestyrelsen. Den er
baseret på seminarer, klubmøde og floorwalks i hallen. Resultatet hænger på væggen i multirummet,
hvor man også kan komme med flere input
Erik vilen står i spidsen for et udvalg, som ser på mere plads i den nuværende hal, samt undersøger
muligheden for nye faciliteter efter 2023 (hvor den nuværende lejekontrakt udløber). Der er
forhandlinger med Refshaleøens ejendomsselskab om at forlænge det nuværende lejemål
Fremover skal der mere fokus på børn og unge. Dette arbejde foregår i et samarbejde med
klatreforbundet. Der arbejdes også på udvikling af klubbens trænerteam, fællestræning på tværs af
holdene samt samarbejde og evt. støtte fra Team Copenhagen. Det er Susanne Kähler, der står i
spidsen for dette store arbejde. Tak til hende
Overordnet har det været et godt år for klubben. Formanden vil gerne sige tak til alle de mange
frivillige. Der er mange flere end dem, som blev nævnt i denne beretning. Også tak til de ansatte,
som arbejder hårdt, og som sørger for, at den daglige drift fungerer

Bifald til formanden
Morten Spangsbjerg
I forhold til økonomisk strategi: er der en holdning til, hvor mange medlemmer der kan være i klubben?
Erik vilen
Det er noget, bestyrelsen har regnet på. Smertegrænsen er nået rent kapacitetsmæssigt, derfor er der også
forslag om at lave væsentligt mere væg.
Dilemmaet er, at events fylder meget i hallen, men de er nødvendige for at konsolidere økonomien – det kan
nævnes, at en eventgæst betaler ca. 10 gange så meget som et fast medlem, udregnet i forhold til tid, de
opholder sig i hallen.
Morten damkjær
Vi tænker ikke medlemsstop, men vil hellere udvide.
Mads Wied

På holdene arbejder vi med at få mere liv på cafeboulderen, så events kan bruge den mere. Samme med
ruter – hvis vi bygger egnede ruter i et samlet område, vil et hold ikke fylde så meget i hallen
Kari Kærn
Spørgsmål til brug af gri-gri. Hvorfor har man valgt gri-gri på sikringskurserne, og skal man så ikke lære ATC?
Morten Damkjær Nielsen
Det er baseret på, hvad man gør i det tyske klatreforbund
Peter Harremöes
En arbejdsgruppe står for en mere grundig analyse, som snart er færdig. Svært at lave statistik på de få
ulykker. Ser på praksis i hallen: rebtykkelse i forhold til bremser. Hvordan sidder hængerne? De to ting kan
gøres bedre.
Generelt kan man ikke sige, at vi ligger helt vildt højt i ulykkesstatistikken.
Stefanie Wiese
Spørgsmål: hvorfor skal ikke-årsmedlemmer betale højere kontingent?
Det er besværligt at flytte fra et månedsmedlemskab til et årskontingent
Morten Damkjær Nielsen
Det er holdningen, at der skal være en fordel ved at have den faste tilknytning til klubben, som et
årsmedlemskab giver – bestyrelsen vil gerne se på proceduren for at skifte fra månedsmedlemskab til
årsmedlemskab

Beretningen godkendes

5. kassereren forelægger det reviderede regnskab for for det forløbne år til godkendelse
Jan Bønding fremlægger regnskabet (kan ses på dbkk.dk)
Der er et underskud, som skyldes, at ti-turskort skal indtægtsføres i takt med at klippene bliver brugt – ellers
ville der være overskud i regnskabet på ca. 300.000
Det er derfor bestyrelsen har stillet forslag om at sætte to-årsgrænse på klippekort (så de ubrugte kort kan
indtægtsføres).
Peter Harremöes
Vil man kunne få refunderet klippekort?
Jan Bønding
Nej.
Pengene kan ikke indtægtsføres, før de klippene er brugt eller udløbet – så glemte kort summer bare op
Diskussionen udskydes til forslagspunktet

Spørgsmål
Er driftsomkostningerne steget fra ’16 til ’17?
Jan Bønding
Ja, cafeomkostninger og lønninger er steget i takt med at omsætningen er steget
Huslejen er også steget pga. pristalsregulering
Erik Vilen
Efter 2023 falder huslejen dramatisk, fordi tilbagebetalingen af lånet bortfalder
Regnskabet enstemmigt vedtaget

6. bestyrelsens forslag til budget samt forslag til kontingent for medlemmer til godkendelse
Morten Spangsbjerg
Har I budgetteret med medlemstilgang og anden øgning i omsætning?
Jan Bønding
Budgettet er baseret på nuværende medlemstal – der er ikke budgetteret med yderligere stigning
Erik Vilen
Budgettet er baseret på 1600 medlemmer (lige nu er der 1700)
Jan Bønding
Der kommer færre events i ’18, men der er budgetteret med større medlemsudgifter
Annette Vilen
Hvad er grunden til at budgettet for ture er nedskrevet i ’18?
Morten Damkjær Nielsen
Det er skruet 50 % op i forhold til sidste års forbrug (sidste år var der sat penge af, som ikke blev brugt)
Spørgsmål
Hvordan ser budgettet ud i forhold til flere ruter?
Morten Damkjær Nielsen
Der er kommet mere på, og endnu mere opgjort under lønudgifter til rutebyg.
Rasmus Dahl
Hvorfor er der sat flere penge af til elite- og talentudvikling?
Susanne Kähler
Bestyrelsen ønsker at lave mere talentudvikling og flere tilbud til børn og unge. Der ligger en masse konkrete
planer, og vi søger eksterne finansiering

Mads Wied
Det er vigtigt, at der er sat penge af i budgettet, når vi vil søge eksterne midler – det viser
samarbejdspartnerne, at det er et satsningsområde
Annette Vilen
Spørger til, hvorfor bornholmsudvalget (som hun er formand for) kun har fået 25.000 kr., hvilket er mindre
end de havde bedt om
Morten Damkjær Nielsen
Det er det samme som andre budgetposter – der var ønsker til flere mio. fra mange sider, men har kun knap
1 mio. til direkte medlemsaktiviteter
Malwina Tarka
Hvad skal beløbet til Bornholm bruges til?
Annette Vilen
For de 25.000 vil Bornholmsudvalget arbejde med følgende punkter:
Synlighed og samarbejde
Udvikling
Vedligehold
Bolltning af nye ruter
Mads Wied
Man kan evt. søge sponsorer – måske lave en boltfond?
Morten Damkjær Nielsen
Klubben vil meget gerne prioritere Bornholm, fordi det er så egnet til store klubture.
Annette Vilen
Det er kun få procent af omsætningen, der er sat af til udendørs aktivteter – hvorfor denne prioritering?
Morten Damkjær Nielsen
Der skal nok snarere sammenlignes med posten direkte medlemsomkostninger (snarere end med det
samlede driftsbudget)
Mads Wied
Gode hold i hallen betyder, at folk begynder at tage på tur, så det hele hænger sammen
Morten Spangsbjerg
Der er sat 300.000 af til Sundholm – hvad er der planlagt?
Niels Riegels
Vi er i gang med at forberede sundholm til at kunne bruges af medlemmerne og af hold
Jan Bønding

Der er i ’18 budgetteret med et lille overskud på 345.000 kr.

Budgettet vedtages

7. forslag fra bestyrelse eller medlemmer
7.a.
forslag fra bestyrelsen om gyldighedsperiode på to år for klippekort til B&W, klippekort skal ikke kunne
refunderes, klippekort skal bruges inden udflytning af hallen
Morten Damkjær Nielsen motiverer forslaget (jf. punkt 5 ovenfor)
Kari Kærn
Kunne man foreslå, at man i stedet for refusion af klip, kan lægge det over i nye klip?
Jan Bønding
Det sætter ikke hensættelsen ned
Peter Harremöes
Men det løser problemet med klip, som aldrig bliver brugt (og derfor bare summer op)
Imke Christine Thilkjær
Bestyrelsen kan se på dette forslag, men det ændrer ikke på det forslag, som er til afstemning.
Morten Spangsbjerg
Man kan stille ændringsforslag til fremstillede forslag, hvis det er mindre vidtgående end det fremsatte – har
man data på dem, som ikke får brugt klippene? Folk skal have et tydeligt varsel. Måske lave
informationskampagne.
Det handler om klubbens image.
Mads Wied
Synes vi skal lytte til bestyrelsen, når de siger, at de har brug for at få regnskabet rettet ind – det er ikke
anderledes end andre steder man køber noget. Men der skal nok være en oplysningskampagne.
Annette Vilen
Det er ikke anderledes end at købe andre ting – vi kan informere os ud af evt. problemer
Peter Harremöes
Det er vigtigt, at vi er rimelige i vores måde at gøre tingene på
Vi skal vedtage forslaget, men informere folk ordentligt
Morten Damkjær Nielsen
Bestyrelsen er enige i, at der skal informeres ordentligt om tiltaget. Opfordrer til at forslaget vedtages, men
at bestyrelsen gerne vil se om der er en mulighed for at videreføre ubrugte klip, forudsat at det er

uproblematisk i forhold til løsning af problemet med periodisering. Og forudsat at det ikke skaber
administrativt bøvl. Det må afklares med revisor.
Der skrides til afstemning
Imod – 1
Blank – 2
For – øvrige
Forslaget er vedtaget

7.b
forslag fra bestyrelsen om mandat til at gå videre med projekt om bygning af mere højvæg i B&W indenfor
en ramme af 2,5 mio.
Morten Damkjær Nielsen motiverer forslaget:
Bestyrelsen har ikke lyst til at begynde projektet uden at have fået lov af generalforsamlingen. Der vil blive
afholdt informationsaftener osv.
Erik Vilen
Arbejdsgruppen har indhentet forslag og er snart klar til at gå i gang. Det hele vil blive betalt tilbage over tre
år.
Morten Spangsbjerg
Stemmer vi om, at I går videre eller om at I kan bruge pengene?
Erik Vilen
Vi skal kunne bruge pengene
Morten Spangsbjerg
Hvem vedtager det endelige forslag?
Erik Vilen
Der kommer masser af medlemsinddragelse – men det kan komme til at gå stærkt.
Kari Kærn
Hvad med ønsker om specifikke ting (f.eks. tagklatring)
Mads Wied
Vi skal turde at være forening – ikke tænke på, hvad man kan lave penge på, men på hvad der giver værdi til
medlemmerne.
Søren Davidsen
Kan I fortælle, hvem der er kommet med skitseforslag?

Erik Vilen
Vi har spurgt alle udbydere, to arbejder seriøst på at lave forslag.
Ola Mattson
I siger både at der kommer inddragelse, og at der måske bliver bygget allerede i sommerferien. Hvad er
formålet?
Tinne Ersted Rasmussen
Det er rigtigt, at der er mange interesser – det er vigtigt at få løst pladsproblemerne, og hvis ikke nu, kan det
komme til at tage et år mere. Det er et problem, som presser sig på.
Rune Windfeld
Hvad med andre flaskehalse som toiletter og cafekø?
Morten Damkjær Nielsen
Det har arbejdsgruppen ikke tænkt på. Vil se på det i forbindelse med et konkret projekt.
Morten Damkjær Nielsen
Vi er ikke der, hvor vi kan bede om mandat til et konkret projekt – men hvis det skal være en mulighed, at
det kan blive hurtigt, skal bestyrelsen have mandat til at arbejde videre nu
Spørgsmål
Kunne man afholde ekstraordinær generalforsamling om det?
Erik Vilen
Detaljerne er ikke egnet til en generalforsamling
Mads Wied
I virkeligheden er der jo fedt at kunne bruge 2,5 mio.
Der kan være bekymring om vægtning i forhold til sværhedsgrad, men det vil kun blive bedre fremover. Ulrik
skal nok finde den rigtige linje.
Morten Spangsbjerg
Jeg sætter stor pris på bestyrelsens arbejde – men vil gerne have fornemmelsen at folk bliver inddraget med
tilstrækkelig tid. Det virker som meget kort tid i forhold til inddragelse.
Ola Mattsson
Hvad er brugergruppen? Hvad er udvælgelseskriterierne for forslagene? Kan I redegøre for det?
Sara Jensen
Hvem er i arbejdsgruppen i forhold til byggeprojekt?
Erik Vilen
Mig selv, Martin Harss, Camilla Reinbothe, Henrik Jessen Hansen, Ola Mattson, Søren Davidsen, Søren
Andersen, Celine Mongstad.

og Thomas Eltorp.

Annette Vilen
Hvad er afstemningsproceduren?
Imke Christine Thilkjær
Der skal være simpelt flertal for forslaget
For – 23
Imod – 2
Blanke – 5
(enkelte stemmeberettigede havde forladt lokalet – derfor kun 30 stemmer)
Forslaget er vedtaget

8. valg til bestyrelsen
Morten Damkjær Nielsen genopstiller
Jan Bønding – genopstiller
Niels Riegels – genopstiller
Erik Vilen - genopstiller
Martin Harss – genopstiller
Tinne Ersted Rasmussen – ikke på valg
derudover opstiller Susanne Kähler til bestyrelsen
Philip Kolasa og Diana Ransgaard stiller op som suppleanter
Ingen modkandidater – alle er valgt
Bifald til bestyrelsen
9. valg af revisor
genvalg af nuværende revisor
10. valg af bestyrelse i Refshaleøens Klatrehal samt godkendelse af regnskab i foreningen
Jan Bønding fremlægger regnskabet
Ingen imod
Vedtaget
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen er på valg.
Bestyrelsen ser således ud:
Henrik Jessen Hansen

Imke Christine Thilkjær
Jan Bønding
11. evt.
Morten Spangsbjerg
Generelt halter informationsniveauet.
Det er rigtig godt med turkalenderen, men det ville være ønskeligt, at andre ting kom op i samme gear.
Morten Damkjær Nielsen
Holdningen er, at der burde være mere og bedre information. Det er ikke nemt. Tid og ressourcer og
kompetencer hæmmer.
Mads Wied
Måske info på foredragsaftenerne? Svært at synliggøre alt det fede, der sker.
Morten Spangsbjerg
Hjemmeside og Facebook bruges for lidt
Morten Damkjær Nielsen
Det er bare et stort arbejde, men enig i alle pointer
Malwina Tarka
Der burde være mødepligt for uddannere til uddannelsesseminar – der er forskellige undervisningsmetoder
i brug nu. Mere info til instruktørerne.
Camilla Reinbothe
Der skal laves undervisningsmateriale, der har været gri-gri tour, Mads Wied laver workshop med
didaktik/pædagogik, så vi fremover nærmer os ens måde at undervise på.
Kari Kærn
Tak til bestyrelsen for stort engagement
Diskussion af metoder til at opbygge god sikkerhedskultur og god kultur generelt.
Mammad Babakhani
Det ville være fedt, hvis man kunne være gæstetræner på andre hold. Kunne man facilitere dette?
Mads Wied
Det taler vi allerede om, så det kommer
Tinne Ersted Rasmussen
De her kulturudfordringer er noget, vi skal arbejde på at forbedre løbende – det er noget bestyrelsen er
opmærksomme på, og forsøger at styre i den rigtige retning.
Mødet hæves

