Beretning 2013 for Dansk Bjerg og Klatre Klub (version 1)
Jeg vil byde alle velkommen til vores første generalforsamling i disse fantastiske lokaliteter. Klubben har nu
fået et hjem – et sted hvor vi forhåbentlig er i mange år. Det har været en dramatik proces at komme hertil,
det sidste år har også været fyldt af spænding og der er masser af store udfordringer til det næste år. I lyset
af vores struktur med en GF i maj er dette er beretningen for 2013 med betragtninger om de første
måneder af 2014
Medlemstal
Klubben har i alt den 13.5 1153 medelemmer. Medlem tallets udvikling siden hal åbningen fremgår af den
viste figur 1 og pr 31.12.2013 havde vi 860 medlemmer af hallen (og derudover 177 medlemmer som ikke
har tegnet adgang til B&W ) og 340 med ti-turs kort til hallen. Dette er i foråret steget til ovedr 1000
medlemmer alene af hallen og 500 ti-turskort.
Vi har nu 112 medlemmer uden halmedlemsskab (mange af disse har dog 10-turskort). Dvs at 65 ikke har
fornyet deres rene klubmedlemsskab. En del af forklaringen ligger nok i at den gamle automatiske PBS
betaling blev slettet og han skulle gøre noget aktivt for at betale medlemsskabet, hvor regningen blev
udsendt 14. februar.
På trods af den store fokus på hallen og heraf afledte aktiviteter så er der stadigvæk masser af liv i
udendørsdelen af klubben. Der er lavet store bestigninger og flotte svære klatreture og mange har været af
sted på dejlige ture. Der er ved at ske en masse med Kullenhytten mere herom i AKU beretningen.
Bestyrelsen og ansatte
Der har været to udskiftninger i løbet af året hvor begge de fratrådte har været af personlige og ikke
politiske årsager. Kenny Madsen gik ud i efteråret og blev erstattet af Mikael Bo Kristiansen og i vinteren fik
vi ny kasser, da Jan Bønding trak sig og blev erstattet af Martin Harss. En stor tak til Kenny og Jan for det
arbejde de har ydet. Det praktiske arbejde med klubdriften har siden ultimo januar 2013 været varetaget af
Morten Overgaard og siden september 2013 som led i hans ansættelse i B&W. Der er indgået forlig med
den tidligere ansatte Lars Lysgaard og hans fagforening omkring hans fratræden.
Ola Mattson har indtil 1.9 været ansat som projektleder på Nyhal projektet og han har leveret en kæmpe
indsats, som har rakt langt ud over 37 timer/uge. Efter september fortsatte Ola i en stilling som
udviklingschef i B&W. Denne stilling fratræder han 1.6 2014 med flg. begrundelse: Da byggeprocessen vedr.
Dansk Bjerg- og Klatreklubs klatrecenter B&W nu er vel overstået, har jeg foreslået at min stilling som
projektleder og udviklingschef nu nedlægges og I modtager derfor hermed min opsigelse. Det er vigtigt for
mig at understrege at jeg er dybt taknemlig for det gode samarbejde vi har haft de seneste år, og at jeg
selvfølgelig vil bistå i klubbens og klatrecenterets videre udvikling i den udstrækning mit nye arbejde giver
mulighed for det. Jeg ser frem til at møde jer som almindelig medlem ude i B&W og forhåbentlig også ude
på klipperne.
I foråret 2013 slog vi stillingen som direktør i det nye klatrecenter op og efter en ansættelsesproces med
professionelle medvirkende ansatte vi Søren Steener 1.7. 2013. Søren kom fra en stilling som
forvaltningschef i Vallensbæk kommune og der var enighed om ham i ansættelsesudvalget.

Siden er flere blevet ansat i B&W og det er kun de overordnede stillinger som bestyrelsen blander sig i.
Vi har i bestyrelsen haft en længere proces omkring vores egen struktur, måde at organisere os på og
arbejdsrutiner. Vi havde et seminar omkring dette i begyndelsen af januar og siden er der blevet arbejdet
videre omkring dette. Vi er blevet enige om nødvendigheden af et forretningsudvalg (består pt af formand,
kasser og direktør). Michael og Søren Steener har lavet organisations diagrammer og stillingsbeskrivelser.
Vi bruger fortsat advokaterne Ho Kei og Thomas Ulrik fra Gangsted og Rasmussen og revisor Kjeld Birch fra
Nordkyst revision.
Årets indendørs aktiviteter/Københavns klatrecenter
Foråret indendørs aktiviteter blev afholdt i hallen på Sundholm, incl. en god sommer/farvel fest. Vi har valgt
at beholde lokaliteterne der af flere årsager. Dels kan det bruges som introduktion til klatring og aktivister
ved projekt områdeløft Sundholm og dels kan det bruges som lokalitet for drytooling ved at Københavns
Isklatreklub bliver en del af DBKK og drytooling aktiviteterne bliver henlagt til Sundholm. Der er indgået en
aftale om dette og Københavns Isklatreklub nedlægges og man indløser medlemskort til B&W og får fri
adgang til drytooling på Sundholm.
Året blev indledt med det dramatiske medlemsmøde i januar, som blev beskrevet i sidste års beretning og
som endte med et mandat til at fortsatte processen med halprojektet. I januar lavede vi et inviteret udbud
omkring klatreindmaden og modtog tre gode forslag. Valget faldt på Entreprise Tyskland, der er den
producent der havde det bedste design, også var konditionsmæssig iht. til alle de bedømmelses kriterier vi
havde udstukket i udbuddet, hvilket ikke var tilfælde med de andre to producenter. Der blev skrevet
kontrakt i slutningen af januar men derefter havde Nyhal udvalget og specielt Ola Mattson en langt forløb
med detailplanlægning af byggeriet.
REDA gik hurtigt i gang med renoveringen af råhallen og i april begyndte Entreprise så at bygge skelettet til
klatrestrukturerne. Der har selvfølgelig, havde jeg nær sagt, været en del gnidninger og forsinkelser. REDA’s
del blev færdigt til tiden og med kun mindre budget overskridelser. Anlægs regnskabet er under
færdiggørelse og bliver offentliggjort på hjemmesiden, når det er færdigt.fremlagt senere under
generalforsamlingen under regnskaber.
Bygningen af selve klatrestrukturerne trak noget i langdrag og den sidste del – primært bouldervæggene
bleiv ikke bygget af den tyske del af firmaet men af den spanske og det kan desværre ses på kvaliteten.
Entreprise del af byggeriet trak ud men vi havde dog et funktionsdygtigt anlæg til den planlagte åbning den
7. september. Den svigtende kvalitet, den sene levering med deraf følgende dagbøder og en lang liste med
over 100 anmærkninger gjorde at overleverings forretningen med Entreprise trak ud og først i maj 2014 er
der indgået forlig. En del af forliget er, at vi køber det, der skulle være den mobile boulder (der reelt ikke er
ret mobil) til en billig penge og at denne del går i et nyt udbud og dermed ender med at give os mere
klatreoverflade. Dette er Loksale- og anlægsfonden/elitefacilitets udvalget indforstået med og den proces
går i gang nu.
Vi havde en navnekonkurrence og vinderen bleiv en kombination fra Lotte Hansen og Mette West: Blocx &
Walls, Københavns Klatrecenter med den geniale forkortelse B&W.

Klatrehal i København/Nyhal udvalget bestod af Ola Mattson, Lotte Hansen, Johannes Madsen og
undertegnede og det blev nedlagt i forbindelse med åbningen af hallen.
Den 7. september holdt vi et brag af en åbning med deltagelse af både verdens bedste klatre: Adam Odra,
en kendis i form af klatretøsen Julie Zangenberg og ikke mindst en borgmester klatre duel mellem
overborgmester Frank Jensen på rød rute og daværende kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev på blå
rute. Der var i alt 3000 forbi centret og masser prøvede atog klatre for første gang og der var alle tiders
totalkonkurrencer.
Efter åbningen var starten var forrygende, også selvom lidt for få af de gamle medlemmer med det samme
tegnede abonnement, så kom der hurtigt mange nye medlemmer. Uge rapporterne viste flotte tal og der
kom også i gang i eventdelen. Dette gjorde, at budgettet blev revideret og der blev langt store
forventninger ind til indtægter. Flere blev ansat og vi blev satsede på at kunne klare det første år uden
underskud. Dette ved vidende, at det meget store depositum og husleje til REDA giver os nogle
udfordringer, da det dræner vores kapitalbeholdning og dermed gør os mere sårbare. September og
oktober varer med meget stor omsætning og pæn balance, men november var med et stort minus, der dog
halveres i december.
I januar blev en større event og firma kamagne sat i gang og der varer masser af arbejde både for de
ansatte og bestyrelse. Desværre gaviver dette ikke så stor en omsætning som forventet og i marts bleviver
vi efterhånden klar over, at et større underskud er ved at blive opbygget. Der bliver taget en stribe
initiativer:







Tæt styring med et forretningsudvalg bestående afg direktøren samt formand og kasserer fra DBKK
Uge økonomi rapporter og likviditetsstatus
Besparelser på personale omkostninger
Øget fokus på salg og events
Gennemførelse af de tidligere vedtagne kontingentstigninger
Omlægning af en stribe aktiviteter til af være klubbaseret. Herunder bl. a. brug af en frivillighed
koordinator (Kari Kærn)

Konsekvenser af dette fremgår senere under budget fremlæggelsen.
Der er indtil nu afholdt en god julefrokost og to DM’er i hallen.
Dansk Klatreforbund
Der er et fint samarbejde og DBKK medlemmer sidder på mange vigtige poster, bl.a. har vi flere i
bestyrelsen. Mange forbunds aktiviteter bliver nu afholdt i B&W incl. de fleste mesterskaber siden B&W’s
åbning.

Internationalt arbejde, UIAA og hytteordningen

Flere medlemmer har været på spændende internationale træf og specielt junior klatrerne har deltaget i
internationale konkurrencer. Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen. Den fungerer efter de
retningslinjer, der tidligere er vedtaget på en generalforsamling.

AKU
Aflægger særskilte beretninger herunder også forhold omkring Kullen

Bladet Klatring, internet, sociale medier og bogforlag
Der er ikke så meget nyt her og vi vil gerne have dette op og fungere meget bedre men holder igen af
økonomiske årsager.
Henrik Jessen Hansen, formand.

