Årsberetning for Dansk Bjerg- og Klatreklub 2011
Først vil jeg bede alle om at rejse sig og holde et minuts stilhed for Stephan Bach Kofoed der tragisk
omkom ved en meningsløs ulykke på Kullen i efteråret.
Klubbens medlemmer har været meget aktive og vi kan glæde os over alt nordiske junior mestre til
første bestigninger i Central Asien. Og ikke mindst kan vi glæde os over den politiske velvilje som
vores store hal projekt har mødt med bevillingerne til den nye klatrehal på Refshaleøen.
Medlemstal
A medlemmer
B medlemmer
J medlemmer
Æresmedlemmer
Medlemmer i alt
Afgang i løbet af året
Tilgang i løbet af året
Senior væg
Junior væg
Hytte rabat ordning
Bladabonnenter
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2010
876
85
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2011
776
76
108
3
963
307
187
479
90
121
62

Medlem tallets udvikling fremgår af den viste første figur.
Det bemærkes at der igen har et fald medlems antallet. Det skyldes nok fire ting:
• Det er første år hvor konkurrencen fra boulder hallen slår fuldt igennem.
• Den forhøjede væg betaling.
• Generel lavkonjuktur.
• Samt endelig at nogle af de ”gamle udendørs bjerg- og klatrefolk” føler at vi er blevet for
hal orienteret.
Klatring og bjergsport gennemgår drastiske ændringer fra at være en eksotisk natur aktivitet til at
være en mainstream sport på linie med og i konkurrence mange andre sports og fritids aktiviteter.
Antallet af udøvere er faktisk stigende og det gælder for os om – i hvert fald hvis vi vil være store –
at have det bedste tilbud og i den sammenhæng er bygning af Nordens største klatreanlæg jo
fantastisk.
Der er garanteret nogle som er faldet fra pga. kontingenterne og vi må være ærlige og sige, at vi har
da heller ikke leveret det, der blev stillet i udsigt for et år siden.
Vedr. andre aktiviteter så har der nok heller ikke været nok tilbud gennem de seneste år og det
skyldes dels at der har været brugt mange ressourcer på hal projektet og dels at der ikke har været
frivillige kræfter, der har meldt sig.
Man kan ikke i en frivillig forening forvente, at man bare sætter sig ned og får det hele serveret.
Dette afhjælpes forhåbentlig af, at vi med den nye hal får en økonomisk styrke, der gør, at vi kan
ansætte folk til opgaver og at frivilligheden kan bruges på det der virkelig er sjovt og rykker.
Bestyrelsen

Det har været et meget turbulent år i bestyrelsen. Året blev ellers indledt med en godt og
konstruktivt møde mellem hovedbestyrelse, UDU/AKU og IDU, men der var en konflikt som
voksede sig stor og uovervindelig sommeren over og kulminerede i at først Albert og dernæst Mads
trak sig fra bestyrelsen. Herefter gik IDU i opløsning og disse opgaver har siden været varetaget
dels af diverse udvalg samt hovedbestyrelsen. Der er en udtalt mangel på et fungerende IDU og
dette har da også præget året og til dels nogle af de manglende aktiviteter.
I efteråret er Rune Windfeld trådt ind i bestyrelsen.
Drift og personale
Lars Lysgård overtog administrationen sidste vinter og der har været en meget tiltrængt
gennemgang og revision af vores noget forældede og nok også noget misvedlige holdte systemer.
På sigt betyder dette forhåbentlig at det kommer til at køre mere flydende og at der kan spares
mange mandetimer. Vi har introduceret webshop via Sport Solution og planen var at nøglekort og
meget andet skulle køre via dette firma, men de kan desværre ikke levere det lovede og vi overvejer
fra bestyrelsens side at udfase dette og overgå til andre systemer. Udgifterne til systemet har
foreløbigt været på godt 20.000, samt indkøb af kort og kortprintere – de sidste to ting kan dog også
bruges til andre systemer, så der ligger ikke en stor IT-skandale gemt her.
Ola Mattson leverede fra i foråret en kæmpe fuldtids indsats som frivillig medarbejder på Nyhal
projektet og efter bevillingen på de 9 mill. fra kommunen gik igennem har vi ansat ham med en løn
tilskuds ordning som projekt leder/koordinator. Dette har gjort den kæmpe arbejdsopgave omkring
hal projektet mulig.
I både forår og efterår var der en meget succesfuld brug af midler til rutebygning.
Vi bruger fortsat advokat Thomas Ulrik fra Gangsted og Rasmussen og revisor Kjeld Birch fra
Nordkyst revision.
Dansk Klatreforbund
Der er ikke store nyheder her og der er et fornuftigt samarbejde omkring mange praktiske gøremål
og indtil flere DBKK medlemmer sidder i bestyrelse og udvalg i forbundsregi.
Internationalt arbejde, UIAA og hytteordningen
Jan Bønding stoppede i efteråret som kasser i UIAA efter at have lavet et kæmpe stykke arbejde. Vi
har sendt medlemmer på flere internationale træf og haft glæde af at læse og høre om det.
Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen som fungerer efter de retningslinjer der tidligere er
vedtaget på en generalforsamling.
IDU
Udvalget bestod i foråret af Albert Sixten Lindberg, Mette West, Mads Jørgensen, Peter Maul og
Rikke Milbak. Men efter at Albert og Mads trak sig fra hovedbestyrelse og udvalg gik det i
opløsning og på trods af flere opfordringer lykkedes det ikke at få reetableret IDU og opgaverne har
været varetaget dels af hovedbestyrelsen og dels af de enkelte underudvalg, der stadigvæk fungerer
og sørger for at der er et ok drift af hal og aktiviteter.
Der har været afholdt to afdelinger af RopeComp og i forbindelse hermed er alle ruter blevet ryddet
og nye sat op, bl.a. for de afsatte midler. Her har der også været afholdt rutebygnings kurser. Her
skal Mads Jørgensen takkes meget for det enorme arbejde han har lagt i dette.
Bouldergrotten er blevet renoveret og der er kommet et forhæng op ellers er der ikke sket de store
ombygninger. I forbindelse med RopeComp blev der indkøbt en del greb og makro’er.
Holdtræningen kører upåklageligt og der er 7 hold i gang pr halvår.

I forbindelse med det manglende IDU (siger ikke at det er den eneste årsag!) er der ikke blevet ansat
det lovede personale, den udvidede åbningstid og nøglekort ordningen er ikke indført,
vagtordningen fungerer dårligt eller er i hvert fald ret fraværende og hallen trænger til en kærlig
hånd.
Det skal dog bemærkes at en del af Ola’s opgaver også er som halinspektør og der ham er her flere
gange ugentligt og fx er slynger og ankre ved at blive udskiftet.
Manglende nøglekort hænger som tidligere anført sammen med de mange og store mangler som der
er konstateret hos udbyder og vi har nok valgt den forkerte. Nu sonderer vi muligheden for at skifte
uden det kommer til at koste os for meget. Vigtigt er det at få et ordentligt og fremtidssikret system
som kan bruges i den nye hal.
Efter bevillingen af de 9 millioner har vi da naturligt også droslet noget ned på både økonomiske og
tidsmæssige investeringer i hallen her.
Heldigvis har Kenny Madsen nu meldt sig til at få IDU op og køre igen og Ulrik Lund har tilbudt at
være træner koordinator
Klatrehal i København/Nyhal udvalget
Udvalget har bestået af Ola Mattson, Lotte Hansen, Mette West, Johannes Madsen og undertegnede
og indtil oktober også Konrad Nielsen
Udvalgets mandat blev efter bevillingen fra Københavns Kommune defineret til:
Udvalget har mandat til projektering af ny hal her under udformning / udvikling af klubprofilen.
Klubprofilen og forretningsplanen skal samkøres, og klatrehal styregruppe har mandat til at udvikle
disse. Skal herefter godkendes af hovedbestyrelse og evt. generalforsamlingen.
Grunden til at der ikke er meldt mere ud tidligere har været kontrakt forhandlingerne med REDA. I
øvrigt vil udvalget aflægge beretning senere i aften og efter generalforsamlingen vil der være en
grundig orientering.
Kullen
Der henvises til AKU/UDU ’s beretning.
Bladet, internet og bogforlag
Der er kommet to rigtigt gode numre af bladet. En stor tak skal der lyde til redaktionen. Bladet er
dyrt men fra bestyrelsens side synes vi det er det værd.
Der kom en ny webmaster som desværre fladt fra efter sommerferien hvorefter at Henrik Ljungreen
trådte til og kørte den videre. Heldigvis har Jan Thyregod accepteret stillingen og vi ser frem ti len
stribe nye tiltag her.
Der er ikke trykt nye bøger i forlags regi og intet nyt herfra.
Henrik Jessen Hansen, formand.

