Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Bjerg- og Klatreklub (DBKK)
Tid: torsdag d. 28. april 2016 kl. 19
Sted: Multifunktionsrummet i Blocs & Walls, refshalevej 163D, 1432 København K
1. Valg af dirigent
Nicolai Krohn
Nicolai bemærker, at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt torsdag d. 30.
marts, dvs. med 4 ugers varsel.
2. Valg af referent
Margrethe Thuesen
3. Valg af stemmetællere (5 stk)
Jan Bønding
4. Endelig afstemning om vedtægtsændring af §13 stk. 2
Ordet primært udgår således at stk. 2. efterfølgende er:
Stk. 2. I tilfælde af opløsning af Dansk Bjerg- og Klatreklub tilfalder klubbens formue en dansk klub
eller forening, som beskæftiger sig med klatring eller bjergbestigning efter beslutning på den
opløsende generalforsamling. Såfremt, der ikke efter generalforsamlingens opfattelse, findes en
sådan forening, tilfalder klubbens formue Dansk Klatreforbund.
Vedtægtsændringen blev enstemmingt vedtaget.
5. Forslag fra bestyrelse vedr. løst kalk.
Forslaget er offentliggjort ca. 2 uger inden den ektraordinære generalforsamling. Ifølge
vedtægterne skal forslag offentliggøres senest en uge inden.
Forslagets ordlyd er:
Generalforsamlingen ophæver forbuddet mod løs kalk i Københavns Klatrecenter Blocs&Walls
(B&W). Generalforsamlingen pålægger samtidig bestyrelsen at indføre foranstaltninger til
nedbringelse af niveauet af luftbårne kalkpartikler i B&W.
Foranstaltningerne besluttes af bestyrelsen på baggrund af:
1) En gennemgang af eksisterende viden
2) Målinger af indhold af luftbårne partikler i B&W
3) Erfaringer med nedbringelse af luftbåren kalkstøv fra klatrehaller i ind- og udland.
Foranstaltningerne skal:
• Nedbringe luftens kalkniveau til et acceptabelt niveau
• Være praktisk og øonomisk gennemføbare
• Muliggøre et fortsat attraktivt klatremiljø i hallen
• Muliggøre fortsat afvikling af konkurrencer
Foranstaltninger kan blandt andet omfatte information, incitamenter til begrænsning af brug af løs
kalk, restriktioner i anvendelsen af kalk samt tiltag til rensning af luften i hallen. Bestyrelsen kan
beslutte at gennemføre foranstaltninger trinvis med henblik på at evaluere effekten af mindre
omkostningskrævende og mindre indgribende foranstaltninger forud for indførelse af mere
omfattende foranstaltninger.

Bestyrelsen skal have udarbejdet en plan for nedbringelse af luftbårne partikler senest 1. juli 2016.
Effekten af de gennemførte foranstaltninger skal være evalueret senest 15. december 2016 med
henblik på afrapportering og evt. forslag om yderligere foranstaltninger på generalforsamlingen i
2017. Evaluering og afrapportering udarbejdes i samarbejde med interesserede medlemmer af
DBKK og ansatte i B&W.
Diskussion af for og imod forslaget. Enkelte mener, at der mangler en konkret målsætning om,
hvor meget kalkindholdet i luften skal reduceres for at det er nede på et acceptabelt niveau.
Bestyrelsen fremfører at det er vanskeligt at definere en sådan målsætning, da midlerne (og
omkostningerne) til at nå målet endnu er ukendte.
Afstemning:
12 stemmer for
3 stemmer imod
2 blanke stemmer
Bestyrelsens forslag er dermed vedtaget.
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger

