Årsberetning for Dansk Bjergklub 2009
Jeg vil først glæde mig over medlemmernes aktiviteter lige fra boulder konkurrencer til nye ruter i
Himalaya. Og herunder også længde ventede repetitioner af hårde ruter på Kullen.
Medlemstal
Medlem tallets udvikling fremgår af den viste første figur.

Medlemstal Dansk Bjergklub 2004-2009
A medlemmer
B medlemmer
J medlemmer
Æresmedlemmer
Medlemmer i alt

31.12 2004 31.12 2005 31.12 2006 31.12 2007 31.12 2008 31.12 2009
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Afgang i løbet af året
Tilgang i løbet af året
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Heraf klatrevægs medlemmer
KK
ÅK

602
327
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674

150

154
43
2

154
56
2

131
46
1
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Tilmeldt hytte rabat ordning
Tilmeldt adgangskort Kullen
Bladabonnenter

154
-

2

2

Bemærk til adgangskort Kullen: Antallet er eksklusive instruktørkort samt frikort til nøglepersoner

Det bemærkes at der igen har en mindre medlemsnedgang primært blandt A-medlemmer. I dag
rekrutterer man medlemmer via vægtilbud og da vi stort set hele tiden har medlemsstop i KK har vi
ikke nogen ordentlig ”fødekæde” og dette understreger igen behovet for en stor hal. Virkeligheden
er sådan, at DB ikke vil overleve som en stor klub, hvis vi ikke har et vægtilbud til vores
medlemmer.
Årets program.
Der har været en del velbesøgte foredrag med medlemmers ture afholdt i Løvstræde, men der er
meget få tilstede til de almindelige klubaftener. Der har ikke været foredrag med udenlandske
kapaciteter.
Påsketuren til Buis var endnu engang yderst velbesøgt, vejret var godt og klatringen og vinen ligeså.
Derimod var vi kun ca. 20 i Ailefroide til sommertræffet og det er klart skuffende, for dem der var
det var vejret igen upåklageligt og der blev klatret en masse. Under evt. må vi have en diskussion af
hvad vi vil med sommertræf.
Der var en succesfuld klubtur til Zermatt.
Vi havde deltagere med BMC vintertræf i Skotland og AAC i Utah.
Skuffende er derimod at der ikke var medlemsinitiativ til hverken midsommer- eller juleturen til
Kullen og hytten, men ting skal ikke holdes kunstigt i live hvis der ikke er interesse for det.

KK’s program blev fremlagt på deres generalforsamling.
Det store uddannelsesprogram foregår i Forbunds regi og mange medlemmer udnytter det og DB er
involveret i det på de fleste.
Aktiviteterne under KK er fremlagt på deres generalforsamling.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har været meget fokuseret på arbejdet med hal byggeri i København. Der er et meget
konstruktivt samarbejde med KK’s bestyrelse om dette og andre emner.
Drift og personale
Hele året har Jan Elleby været delvist ansat som administrativ medarbejder og det letter det
frivillige arbejde. Denne kontrakt fortsætter indtil videre men hel organisationen skal nytænkes med
halprojektet. Vi bruger fortsat advokat Thomas Ulrik.
Dansk Klatreforbund
Der er ikke store nyheder her og der er et fornuftigt samarbejde omkring mange praktiske gøremål
og indtil flere DB medlemmer sidder i bestyrelse og udvalg i forbundsregi. Det bemærkes at i år er
sidste år vi får økonomisk støtte som aftalt i dannelsen af forbundet og med overflytning af vores
uddannelsesdel til forbundet.
UIAA/ IFSC og hytteordningen
Jan Bønding laver et kæmpe stykke arbejde som nu kasser i UIAA Jan Elleby er vores repræsentant
ved de officielle UIAA møder.
Henrik Jessen er trådt ud af UIAA’s medicinske kommission, men vi er her repræsenteret ved
Christian Wied.
Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen som fungerer efter de retningslinjer der tidligere er
vedtaget på en generalforsamling.
Lokalerne
Der er intet nyt omkring lokalerne i Løvstræde og realistisk set bruges de ikke nok i forhold til
prisen, så derfor indstiller vi fra bestyrelsen, at vi lige meget hvad der sker, opsiger lejemålet. Hvis
halprojektet mod forventning kuldsejler, må vi finde en anden løsning.
Klatrehal i København
Sidste år var planerne ret flagrende der var vel nærmest tale om ønsker. Nu er det særdeles konkret
og der forhandles om lejekontrakt på en hal på 2000 kvm. på Refshaleøen med en max. højde på 20
(buet tag 17 – 20 meter op).
Der har dog været lang vej hertil. Sidste vinter kom der konkrete kontakter til adm. direktør i
Refshaleøens ejendomsselskab omkring leje af en hal derude og i første omgang var der tale om en
af de meget store hovedhaller fra skibsværftet. Disse haller er dog af en dimension, der gør, at vi
skule videreudleje noget af den for at det økonomisk kunne løbe rundt. Denne dialog om et evt.
lejemål kørte over foråret og blev noget langstrakt da de tidligere lejere af nabohallen først skulle ud
og derefter skulle Det Kongelige Teater ind i den største hal til depot til deres kulisse fabrik, før vi
kunne flytte ind i den store hal som teatret lejede.
Dette blev først løst i efteråret og vi begyndte kontrakt forhandlingerne. Men midt november skete
der en masse, da Copenhagen Paintball Arena og selskaberne omkring dette også lagde billet ind på

denne hal til at lave et stort center med internationale baner og diverse events incl. en poldaarbend
klatrevæg.
Derefter havde jeg et meget positivt møde med ejeren af Paintball og vi blev enige om at stile imod
et fællesprojekt med de økonomiske synergi effekter der måtte ligge. Dette blev meddelt
Refshaeløens Ejendomssselskab men herefter begyndte Paintball at lave problemer og hele tiden
finde på nye forhindringer og til sidst mistede vi tiltroen til dem og konkluderede at dem skulle vi
ikke have fællesselskaber med.
Så gik jeg og vores advokat i gang med Refshaleøens ejendomsselskab igen og med reference til det
år lange forløb insisterede vi på at vi skulle have adgang til en hal på minimum 1500 kvm. og 20
meter høj. Dette medførte at vi fik tilbudt del af en anden hal og Peter Walbum, Søren Andersen og
jeg inspicerede den og var begejstrede. Denne hal har en god størrelse og der er masser af
muligheder, økonomien bliver mere overskuelig og vi er for os selv og ikke afhængig af paintball
eller andre og behøver ikke at genudleje til tredjepart.
Den store hurdle i kontraktforhandlingerne er længden på lejemålet da der jo på et tidspunkt
kommer byplans udvikling til Refshaleøen. Realistisk kommer der nok til at gå mange år da det
politisk er vedtaget at det først skal ske efter Ørestaden og Nordhavn – og så med den nuværende
økonomiske krise. Oplægget nu som der er principielt enighed om er 10 års uopsigelighed og
derefter 5 år mere hvor vi dog kan købes ud. Samt at vi herefter ikke kan smides ud, medmindre det
er som led i byplan udviklingen. Budgetter bliver fremlagt senere. Overtagelse af lejemål er planlagt
til 1. Maj med mulighed for at springe fra i hele 2010 ved manglende økonomi.
Der er forhandlinger med kommunen og der har i forbindelse med valgkampen været kontakt med
ledende politikere og jeg har sammen med advokat og direktør Christian Herskind, Refshaleøen
været til møde med fritidschefen. Han har siden skrevet til mig:
Som sagt er forvaltningen positivt indstillet over for projektet og for det videre arbejde og en
yderligere kvaficering m.v. heraf - bl.a. i forhold til den kommunale og politiske behandling af
projektet samt en hensigtsmæssig finansieringsmodel. I forbindelse med medfinansiering
vil forvaltningen derudover høre de fonde, som kommunen er i dialog med, hvad angår udvikling af
idrætsfaciliteter, om deres vurdering om at ville medfinansiere jeres klatreprojekt. Jeg går ud fra, at
det ville være til forhandlingerne om budget 2011 til næste efterår, at en evt. medfinansiering af
jeres projekt i givet fald vil indgå. Sigtet er derfor som sagt, at der arbejdes på at opkvalificere
projektet, så det er gennemarbejdet og klar til politisk behandling medio 2010. Og det er som
bekendt politikerne, der skal bevilge pengene til projektet.
Samtidig med disse forhandlinger var jeg i Wien i faglig sammenhæng og benyttede lejligheden til
at besøge www.kletterhallewien.at der er på størrelse med det vi planlægger og nok så interessant er
forenings ejet. Der kom mange interessante input herfra.
Vi skal nu i gang med et mere detaljeret byggeprojekt og budget. Vi har fået et overslag om af der
kan sættes skillevægge og isolering til minimum 15 grader hele året op til en pris på 4.5 mill. (uden
myndighedsgodkendelse som indendørs facilitet). Et varmluft-ventilationsanlæg anlæg står nok i 2
mill. og for en mill. Euro vil der kunne bygges en fed klatreindmad. Der har været
mailkorrespondance med flere firmaer og jeg videresender en forslag fra Walltopia ses her.
Forhandlinger om optagelse af lån så vi selv kan komme i gang er ligeledes noget af det næste.
Kullen
Hytteudvalget er efter bestyrelsens opfattelse underdrejet og der sker ikke noget. Rolf har fremlagt
nogle forslag til køb af færdighytte men det er aktuelt ikke realistisk at bruge en større sum ud over
det der står i hyttefonden. Der er fortsat behov for en re-vitalisering af udvalget som jeg sagde sidste
år og der skal træde nogle ind som projektledere og vil styre processen og lægge energi heri. Den
manglende interesse for at arrangere fx midsommer og jule ture stiller også spørgsmål ved det

rimelige i et million byggeri her. Der skal en aktiv indsats her fra nogle interesserede medlemmer
og det er ikke nok med en omgang google søgning.
Den nye korts ordning på Kullen fungerer og vi tilbyder fortsat årskort til uddeling og salg blandt
medlemmerne. Vi er fortsat medlem af Torpar-foreningen. Dette giver især billige færgebilletter,
men også fordele som hus-ejer i Sverige.
Bladet, internet og bogforlag
Der er sket en større omlægning af bladet og vi har fået to fantastiske numre ud af det. En stor tak
skal der lyde til redaktionen. Bladet er dyrt men fra bestyrelsens side synes vi det er det værd.
Der er en kommet en opdatering af vores hjemmeside og debatforum opdateres i næste måned..
Debatforummet er fortsat det vigtigste virtuelle mødested for danske klatrere, med ca. 88.000
unikke besøg i 2009 der besøgte siden over 262.000 gange og så i alt 3,1 mill sider. siden har 10
mill hits årligt.
Der er ikke trykt nye bøger og intet nyt herfra.
Henrik Jessen Hansen.

