Beretning 2014 for Dansk Bjerg og Klatre Klub
Jeg vil byde alle velkommen til vores generalforsamling – den anden som vi holder i vores egen hal. Der har
været megen nervøsitet og spænding omkring B&W, men vi er her endnu og det begynder at se bedre ud.
På trods af den stramme økonomi, den store fokus på hallen og heraf afledte aktiviteter så er der stadigvæk
liv i udendørsdelen af klubben og dette må vi ikke glemme. Senere vil regnskab og budget blive fremlagt og
vi tror at der er lys for enden af tunnelen, men der vil fortsat være behov for stam styring.
Der er opnået bemærkelsesværdige resultater i konkurrence klatring af vores juniorer og det gør at den
sportslige side ser lys ud for fremtiden.
Vi har set en gavnlig effekt af de legater der er uddelt med rute bygning på Færøerne, nye ruter i Norge og
bestigninger i Peru som også resulterede i en flot film. Når vi igen bliver mere økonomisk velpolstret er det
så absolut planen af der også skal gives mere støtte til dette. Jeg synes dog ikke at der sker ret meget med
hensyn til alpinismen. Der er nedsat et alpin udvalg som står for drytool i Sundholm og for en god isklatre
tur med succes, men jeg ser gerne medlemmer rykke i de store bjerge. Og her taler vi ikke kommercielle
8.000 meter ture.

Medlemstal
Ved afslutningen af 2014 havde vi 296 årsmedlemmer af B&W, 490 månedsmedlemmer af B&W 78
juniormedlemmer af B&W og 131 børnemedlemmer af B&W Der udover er der 102 rene DBKK
medlemmer uden halkort. Dvs. 1016 medlemmer af klubben og derudover er der i hallen 723 brugere med
10-turskort til B&W (her er nogle af de 102 rene DBKK medlemmer også) Vi havde i 2014 i alt 53.000
registrerede besøg i hallen.

Bestyrelsen og ansatte
Der bestyrelse der blev nedsat på sidste GF har arbejdet eksemplarisk og er fuld af folk med meget stor og
gode kompetencer, ja jeg vil gå så vidt og sige at det er den bedste bestyrelse som der har været i alle de 19
år jeg har siddet i den og det er derfor også med sindsro at jeg stopper som formand efter denne GF –
klubben er i gode hænder.
Det praktiske arbejde med klubdriften har hele 2014 været varetaget af Morten Overgaard som led i hans
ansættelse i B&W.
Ola Mattson fratrådte sin stilling som udviklingschef i B&W og blev på sidste GF æresmedlem af klubben. I
lyset af den stramme økonomi omkring hallen er der flere af de ansatte, hvis ansættelse vi ikke kunne
forlænge i det forgange år. Det skal understreges at der ikke er tale om utilfredshed med deres arbejde og
at disse dispositioner udelukkende har været økonomisk betinget. I samme lys opsagde vores direktør for
B&W Søren Steener sin stilling med fratrædelse ultimo december 2014. Han gjorde det i lyset af at ingen er
uundværlige, at hallens fundament er tilvejebragt og at økonomien ville blive bedret betydeligt ved at spare
hans lønsum.
Den overordnede styring af hallens økonomi er gradvist gået over til forretningsudvalg et og i forbindelse
med direktørens fratræden blev klubbens kasser Martin Harss formand for dette og den daglige kontakt for

driften af hallen. Samtidig indtrådte Margrethe Thuesen i FU. Dette er dog en midlertidig løsning og planen
er at se på den ansatte stab og dernæst slå en stilling om til besættelse efter sommeren. De fuldtids ansatte
nu er driftschef Morten Overgård, event manager Jacob Seier og instruktør Sally Westergård (med
løntilskud). Derudover vil vi fra bestyrelsen gerne særligt takke Søren Vedder, Esben, Ida, Mark og Oso.
Mange aktiviteter i klubben og hallen var aldrig blevet til noget uden den frivillige arbejdskraft og jeg vil
ikke nævne navne her da jeg nok så bare glemmer en i skyndingen og det kan pågældende ikke være tjent
med. Vi er i 2014 i høj grad gået tilbage til at være en klub der er baseret på medlemmer og frivillige og
deres engagement og klub identiteten er blevet styrket meget dog uden at den professionelle kvalitet vi
tilbyder er forsvundet.
Ved indgangen til 2014 var mangel på instruktører og trænere en begrænsende faktor. Det er dog noget vi
har fået rettet op på i løbet af året.
På sidste general forsamling blev vi enige om at vedtægterne skulle revideres og at bestyrelsen skulle
indkalde til et møde efter sommerferien for at får et udvalg til at se på dette. Der bliv indkaldt til et møde
med INGEN dukkede op. Vi har i bestyrelsen haft rigeligt at se til og derfor er det endt med at vi senere i
aften vil fremlægge mindre men nødvendige vedtægts ændringer.
Klubbens revisor har fortsat været Kjeld Birch fra Nordkyst revision, men vi har været nødsaget til at lade
anlægs regnskabet for B&W overgå til Revisor Rene Jakobsen. Dette har konsekvens for klubben fremover
da vi senere på GF vil foreslå et revisor skift.

Anlæg
Der var i 2014 forsat en del manglende ting efter klatredelen af anlægs byggeriet af B&W/Københavns
klatrecenter, da den sidste del af Entreprise’s anlæg ikke er af ordentlig kvalitet og mobil boulderen ikke er
mobil. Der er i 2014 indgået intet mindre end to forlig så først købte det der skulle være den mobile
boulder (der reelt ikke er ret mobil) til en billig penge og sparede ca. en halv million til et nyt udbud.
Dernæst blev der indgået et forlig sidst i efteråret vedr. mangler og fejl, så vi selv overtager vedligehold og
de penge, der var afsat og hvorom uenigheden er (ca. 45.000 Euro) i stedet går til indkøb til hallen af
nødvendige greb, måtter mv. hos Entreprise. Den første levering af 4 over 1½ år kom sidst på året i
forbindelse med junior NM.
Efter sommerferien havde vi et internationalt udbud på den mobile klatrevæg og der kom kun et tilbud.
Dette var dog noget utilstrækkeligt herunder at væggen vikke var specielt mobil og vi aflyste derfor
udbuddet og bad Lokale- og anlægsfonden om en timeout på dette.
Vi har optaget et rentefrit lån i DIF på 125.000 til køb af en lift. Ordren er afgivet på en brugt 17 m lift der er
ved at blive renoveret og egentlig skulle have været leveret i december – vi venter stadig.
Vi indgik en aftale med Elite Network i september 2014 og renovering og brug af lokalerne i det optiske
tårn. For brugsretten i 2 år fra det er færdig indrettet har de brugsret til lokalerne bortset fra to aftener
ugentligt og hver anden weekend. For dette betales up front 200.000 og dette danner basis for renovering.
Vi søgte og fik efterfølgende bevilget 550.000 fra København Kommunes klubhus pulje. Aktuelt er den
byggesagen hertil inde hos kommunen til godkendelse og der må snart ske noget da pengene skal bruges i
2015. Så i 2015 får vi igen bibliotek mv.

Sundholm er opbygget til brug til skole/fritidsordning klatring og om aftenen drytool. Kullenhytten omtales
under AKU beretningen.

Økonomi
De økonomiske dispositioner og videre tiltag vil primært blive gennemgået under fremlæggelse af regnskab
og herefter budget, men skal alligevel omtales her da det har spillet en altafgørende rolle for klubben og
hallen’s ledelse og ageren. I januar 14 blev en større event og firma kampagne sat i gang dog desværre
uden den store omsætningssucces. I marts bliver vi efterhånden klar over at et større underskud er ved at
blive opbygget og det giver anledning til en stribe tiltag som: Tæt styring med et forretningsudvalg
bestående af direktøren samt formand og kasser fra DBKK, hyppige økonomi rapporter og likviditetsstatus,
besparelser på personale omkostninger, gennemførelse af de på GF 2013 vedtagne kontingentstigninger og
omlægning af en stribe aktiviteter til af være klubbaseret. Da man jo ikke bare kan øge omsætning og
indtjening drastisk var vi nødsaget til at fokusere kraftigt på udgifterne og som tidligere anført har det
desværre haft konsekvenser på størrelsen af den lønnede stab.
Størstedelen af det underskud som 2014 ender ud med er oparbejdet i begyndelsen af året og siden har der
været en meget bedre stabilitet og det gør da også at fremtiden ser bedre ud som det vil fremgå af det
budget vi fremlægger. Men vi er ikke sikrede endnu.
En af de større ting der i høj grad er overgået til frivilligt arbejde er rute og boulder problem bygning med
etablering/genoplivning af et rutebyggerudvalg efter sommerferien. Derudover har vi fået bygget med
lønnet personale i forbindelse med større arrangementer og i efteråret om fredagen er der blevet bygget
bouldering for at fremme denne del af hallen.
Det bør også nævnes, at træner- og instruktørudvalget har lagt et stort arbejde i at få systematiseret
tilmelding og betaling af hold og kurser og står pt. står for driften af dette område. Endvidere har
sikkerhedsudvalget bl.a. koordineret tjek af alle ankre og slynger i hallen.
Sidste sommer optog vi medlemslån for i alt 365.000 efter at de var blevet slået op. De gjorde det muligt
rent likviditetsmæssigt at komme gennem sidste år og forfalder til tilbage betaling i indeværende år.
Der blev også for ca. et år siden udviklet en event strategi og hvordan vi kan bruge hallen til
indtægtsfremmende ikke klatre relaterede event men der har kun været lukket ned to gange sidste år dels i
forbindelse med et modeshow og dels ved Distorsion’s afslutningsfest, der var en stor succes og vil blive
gentaget i år.
Vi har i hallen været vært for flere DM’er samt junior NM i det sidste år. Det er en naturlig del af det at
være et klatrecenter og vi skal selvfølgelig blive ved med dette, men vi kan dog ikke sige ja til at afholde alt,
da de begrænsninger sådanne arrangementer har for hallens daglige brugere har en tydelig økonomisk
konsekvens.
Der har været afholdt to fester i hallen, fremførelse af Händels Messias samt et par større filmaftener hvor
specielt Reel Rock 9 var en stor succes. Her i multifunktionsrummet har der været bl.a. været afholdt
klubaftener og yoga.

Dansk Klatreforbund
Der er et fint samarbejde og DBKK medlemmer sidder på mange vigtige poster, bl.a. har vi flere i
bestyrelsen. Sammen med Nørrebro og Århus Klatreklub deltager DBKK også i forbundets nystartede
udviklingsprojekt Klatring 2.0, som hvor klubberne deler erfaringer med de udfordringer, vi hver især står
over for som de største klatreklubber i Danmark.

Internationalt arbejde, UIAA og hytteordningen
Medlemmer har været på internationale træf, som vi dog desværre ikke har kunne støtte økonomisk i
samme grad. Ligeledes har 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.

Frivillige udvalg
Aflægger særskilte beretninger. AKU står for de fleste udendørs aktiviteter og deres beretning vil også
omhandle forhold omkring Kullen samt udendørs klubture.

Bladet Klatring, internet og sociale medier
Det er gjort tiltag til at starte bladet Klatring op igen, men da vi pt. ikke har kunnet prioritere penge til
projektet tager det lidt tid. Derimod er klubbens nyhedsbrev blevet en stor succes og giver flertallet af
medlemmerne månedlige opdateringer vedr. klubben. Ligeledes er der kommet værdifulde info tavler op i
hallen. Der er dog fortsat en del at arbejde med i vores kommunikation med medlemmer og omverdenen.

Henrik Jessen Hansen, formand.

