Bestyrelsens beretning for Dansk Bjerg- og Klatreklub for året 2015
Kære medlemmer,
Først og fremmest velkommen til og mange tak for, at I er kommet til den årlige
generalforsamling i Dansk Bjerg- og Klatreklub. Vi er efterhånden ved at være et større
foretagende, der har en årlig omsætning på 10 mio. kr. Det er derfor afgørende for mig
som formand, at I som medlemmer engagerer jer i de beslutninger, som bestyrelsen
træffer på jeres vegne. Generalforsamlingen er én af indgangene hertil.
2015 blev det år, hvor økonomien i B&W og dermed DBKK vendte. Fra et underskud på
1½ mio. kr. i 2014 har vi i 2015 realiseret et overskud på lige over 1 mio. kr. Det er et
rigtigt flot resultat. Og det har KUN kunnet lade sig gøre, fordi vi har kunnet drive
klatrehallen til overkommelige omkostninger, fundet balancen mellem frivilligt og betalt
arbejde, og samtidigt leveret et rigtig godt produkt.
Medlemsudvikling
Medlemstallet er steget støt gennem 1. halvår 2015, mens kurven er i 2. halvår fladet lidt
ud.
 Vi har i dag ca. 1300 medlemmer mod ca. 1100 ved udgangen af 2014.
 Ca. 1200 har et aktivt 10-turskort, også en stigning fra ca. 700 stk sidste år.
 Gennemsnitligt ca. 30 dagsbilletter om dagen set over hele året.
Udviklingen afspejler en tendens til flere månedsmedlemmer, særligt
studiemedlemsskaber, og et mindre fald i antal årsmedlemmer.
Jeg vil her give et overordnet beretning over udvalgenes arbejde og den daglige drift.
Dette suppleres efterfølgende af beretninger fra de enkelte frivillige udvalg.
Træning og instruktion
Træner- og instruktørudvalget har med Esbjørn ved roret fortsat det gode arbejde med
holdkoordination, der blev sat i gang i efteråret 2014. Vigtigst af alt har vi fået
systematiseret betaling gennem vores tilmeldingssystem Bookeo, så det nu ikke længere
er en opgave, som påhviler instruktørerne. Prisen på vores holdaktiviteter er som
udgangspunkt sat således, at de hviler i sig selv.
I 2015 har
 ca. 450 nye klatrere har taget sikringskursus i B&W
 ca. 550 har deltaget i vores holdaktiviteter (begynder, letøvede, øvet og børnehold)
 Kursusaktiviteterne har samlet set haft omsætning på ca. 700.000 kr.
Der er bl.a. blevet oprettet en del flere børne- og juniorhold, og endda helt nyt hold for
børn i alderen 3-6 år. Familieklatreholdet kører ufortrødent videre, omend vi har været
nødt til at indføre tilmelding til førstegangsdeltagere.
Til at imødekomme den øgede efterspørgsel har vi fået uddannet en række instruktører og
trænere. Kurserne er betalt af Dansk Klatreforbund sfa. vores deltagelse i forbundets
udviklingsprojekt Klatring 2.0.

Sidst, men ikke mindst har Jill Sindholdt sammen med Camilla Hylleberg stået for at lave
en rigtig fin, pædagogisk og overskuelig håndbog til sikringskursister.
Rute- og boulderbyg
Vi har i 2015 fået opbygget en mere fast struktur på rute-og boulderbyg med kombination
af frivilligt og betalt byg. Cathrine Howitz har efter sin indtrædelse i bestyrelsen i foråret
stået i spidsen for dette arbejde.
Det er ambitionen at få udskiftet alle ruter i hallen i løbet af et år. I det forgangne år har
rutebyg bl.a. været bygget op omkring de 2 B&W cups på ruter, hvor hele
worldcupvæggen er blevet udskiftet. Dette er suppleret med en række rutebygweekender,
hvoraf flere har været arrangeret som rutebygkurser.
På boulderfronten har vi i løbet af året haft Esben (eller NoGravity) til at stå for en række
Midnight Boulders og enkelte ugentlige betalt byg, som vi dog i foråret så os nødsaget til at
skære væk. Derudover er der selvfølgeligt blevet bygget ifm. de 2 B&W cups på boulder.
Der har også været god opbakning omkring konceptet ‘Hyg&Byg’ hveranden fredag. Både
Midnight Boulder og Hyg&Hyg kører videre i 2016.
I efteråret indgik bestyrelsen en samarbejdsaftale med Bloctool om ugentligt boulderbyg
efter princippet ‘no cure no pay’. Denne aftale er i 2016 blevet modificeret og forlænget til
boulderbyg hveranden uge. Vi har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger fra
medlemmerne for dette initiativ, og er glade for det videre samarbejde.
Jeg vil også gerne reklamere lidt for vores nye ruteapp, som Anders Frejo - udover at have
bygget et utal af ruter - har udviklet. Den giver et rigtig godt overblik over de ca. 150 ruter i
hallen - og endda mulighed for et pointtællingssystem for de konkurrencemindede.
Endeligt er der netop blevet oprettet en frivillig gruppe omkring systemvæggen, som har
stået for at udskifte 2 sektioner over et par weekender. Det viser hvor meget man kan flytte
med en smule frivilligt initiativ, som skaber en bølge af frivilligt engagement entusiasme!
Drytooling og Sundholm
Selvom det måske en en hemmelighed for mange, har vores en isklatreklub fortsat
klubaften med drytooling hver onsdag i vinterhalvåret på Sundholm. Lasse Schaff har
overtaget formandsskabet efter Stefan Jacobsen. Sundholm benyttes derudover - dog kun
i begrænset omfang - til skoleklatring i dagtimerne.
Medlemsaktiviteter
I 2015 har der været afholdt en række konkurrencer, fester, foredrag og andre aktiviteter.
 Mads Jørgensen med sin store erfaring som konkurrencearrangør startet B&W
Cup’en op med 4 totalkonkurrencer fordelt over året - 2 rute og 2 boulder.
Konkurrencerne har været en stor succes med ca. 70-80 deltagere pr. gang. Vi
kører konceptet videre i år - den første er allerede afholdt i forrige weekend.
 Der har været afholdt en uofficiel sommerfest i juni, fødselsdagsfest i september og
selvfølgeligt julefrokost i december. Festerne har været rigtig gode, men
festudvalget mangler medlemmer - og vi vil især gerne have nogle flere at vores
nye, yngre medlemmer med på vognen.



Klatrefilmforevisning REEL ROCK i oktober blev igen et stort tilløbsstykke med over
200 deltagere. Også dette gentages til efteråret, og lignende arrangementer sættes
gerne op.
 Der har været afholdt enkelte foredrag af/for medlemmer, men med begrænset
fremmøde. Bestyrelsen vil gerne bakke op om den slags arrangementer, også
gerne med større foredragsholdere udefra, men vi mangler arrangører.
Klubture
Der er afholdt en del klubture i 2015, herunder:
 Det traditionsrige træf i Buis (Frankrig) og sommertræf i Alagna (Italien)
 En række ture til Sverige, hvor særligt Karis tur til Seglora formåede at få mange
nye klatrere med.
 DBKK var også stærkt repræsenteret på forbundets klatretræf på Bornholm i
august.
Det har desværre haltet lidt med kommunikationen af vores klubture. Vi håber at dette
bliver bedre i 2016 med ansættelse af Astrid Degerbøl som kommunikationsansvarlig, som
er i fuld gang med at lave opslag mv. for de kommende klubture.
Kommunikation
På kommunikationsfronten er
 Nyhedsbrevet udsendt ca. en gang om måneden. Det er dog en udfordring, at nye
medlemmer aktivt skal tilmelde sig nyhedsbrevet.
 Magasinet KLATRING er udkommet i en ny udgave, som virkeligt er et flot produkt
og har fået mange roser. Næste udgave udkommer efter planen til efteråret, mens
bladets redaktion på sigt regner med 2 årlige udgivelser. Mange tak til Camilla
Hylleberg og Søren Vedder for det store arbejde.
 Der er netop blevet trykt en flyer til deltagerne på vores ’Prøv klatring’ events, som
fortæller kort om klubben og mulighederne for at melde sig ind.
 Der er lavet et udkast til en folder til nye medlemmer. Input hertil modtages gerne særligt fra nye medlemmer.
 Vi er ved at få lavet ny hjemmeside til blocs-walls.dk, som skal gå i luften pr. 1.
april. Planen er gradvist at integrere informationerne og på sigt evt. nedlægge
dbkk.dk, som ikke er blevet ordentligt vedligeholdt. Niels Nydam koordinerer
arbejdet og har indtil videre lagt rigtig mange timer i det. Input fra andre modtages
meget gerne.
Der er dog fortsat meget at gøre på kommunikationsfronten. Bestyrelsen har derfor ansat
Astrid som kommunikationsansvarlig i starten af 2016 til at hjælpe med de mange opgaver
og sikre en mere gennemtænkt strategi. Astrid har dog fuldtidsarbejde ved siden af og er
derfor kun deltidsansat et par timer om ugen.
Daglig drift
For den daglige drift er der sket en række justeringer i løbet af året:
 Camilla Reinbothe er ansat i september 2015 som ny cafeansvarlig. Camilla Har
været medlem af klubben i over 20 år og har rigtig god føling med klubbens
værdier. Bemandingen i cafeen er fra starten af 2016 også blevet suppleret op med
en ekstra ansat i dagtimerne, så Camilla får frigivet noget tid til også at udvikle
cafeen.









Jeg vil samtidigt gerne benytte lejligheden til at rette en stor TAK til Ida Clausen,
som i næsten 2 år har stået for at vores cafe. Det har særligt i nogle perioder ikke
været en sjov opgave med løbende nedskæringer i den daglige drift. Men ikke
mindst ved Idas hjælp er vi kommet igennem det, og har nu udsigt til bedre tider.
Morten Overgaard varetager fortsat de administrative opgaver og er nu efterhånden
den eneste, der har været med lige fra åbningen af B&W. Morten har også
overtaget ansvaret for sikkerhed i hallen, herunder løbende tjek og udskiftning af
slynger/ankre.
Jacob Seir koordinerer eventsalget, som i løbet af 2015 er kommet over på vores
bookingsystem bookeo. Salg af events udgør omkring 20 pct. af vores omsætning
og giver et nødvendigt bidrag til de faste omkostninger. Samtidigt er giver det en
god introduktion til klatresporten og er en kilde til nye medlemmer i B&W.
Martin Harss har som formand for bestyrelsens forretningsudvalg haft ansvaret for
den daglige ledelse af klatrehallen. Med Martins udtrædelse af bestyrelsen overgår
denne funktion til mig (formand Margrethe Thuesen)

Vi bør også nævne, at det optiske tårn er ved at blive renoveret med støtte fra
klubhuspuljen, og forventes færdig i foråret.
Øvrige hændelser i 2015
Af øvrige større hændelser i 2015 kan nævnes, at:
 Vi i efteråret modtog en fornem bronzemedalje i idrætsarkitektur for vores klatrehal!
Ola, Hanne og Charles tog turen til Köln for at modtage prisen.
 Der er indlagt vand på grunden ved kullenhytten betalt af de svenske
myndigheder/kommunen som følge af etablering af et shelter til Skåneleden. Og i
foråret 2016 bliver også indlagt strøm på grunden.
 Som en milepæl i dansk sportsklatrings historie bør også nævnes, at Natacha Jagd,
der har trådt sine barneklatresko på i DBKK, har lukket 8b i Tyrkiet. Det er det
hårdeste en dansk kvinde nogensinde har klatret på klippe.
Frem mod 2016
Generelt har der været gang i en masse gode aktiviteter i 2015, selvom vi økonomisk har
været spændt hårdt for. Budgettet for 2016 giver plads til en endnu større prioritering af
medlemsaktiviteter, rutebyg og klubture for medlemmerne. Men vi har brug for, at I som
medlemmer selv engagerer jer og tager ejerskab for de aktiviteter, som i gerne vil deltage
i. Kun herigennem sikrer vi en fortsat tæt kobling mellem bestyrelsen, medlemmerne og de
aktiviteter, som foregår i klubben.
Jeg ser frem til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, som vælges senere i aften, at
fortsætte udviklingen af Dansk Bjerg- og Klatreklub. Vi skal sige farvel til en række
kompetente og erfarne kræfter - ikke mindst klubbens tidligere formand Henrik Jessen
Hansen, som har været med i bestyrelsen gennem de sidste 20 år - herunder 12 år som
formand. Men også til Martin og Esbjørn, som trådte til for 2 år siden, da klubben var i
svære økonomiske problemer. Deres indsats har været helt afgørende for at få skuden
tilbage på ret køl.
Men nye kræfter giver også ny energi. Og energi er der brug for, for at drive DBKK og
klatresporten videre til næste niveau.

På vejne af bestyrelsen,
Margrethe Langhoff Thuesen,
Formand for Dansk Bjerg- og Klatreklub

