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Ny dato for ordinær generalforsamling den 28. maj klokken 18:30
I kan se indkaldelsen på klubbens hjemmeside
http://www.dbkk.dk/images/GF20/GF.28.05.2020.indkaldelse.pdf.
Datoen er med forbehold for, at vi kan samles til den tid.
Der er frist for at indsende forslag til generalforsamlingen 2 uger før. Hvis du har indsendt forslag til den aflyste Generalforsamling den 25. marts, behøver du ikke at genfremsende dem; men du er velkommen til at ændre i forslagene eller indsende supplerende forslag inden den nye frist.
Indtil ny generalforsamling fortsætter bestyrelsen som ”forretningsministerium”. Det vil
sige, at vi varetager den nødvendige drift inden for eksisterende politikker. Det er også
alt rigeligt i disse tider.

Hvad har halledelsen og bestyrelsen gang i?
Vi arbejder i døgndrift på at få klubben bedst muligt igennem perioden med tvungen lukning af vores klatrehaller. Vi skal sikre klubbens økonomi, og vi skal sørge for, at vi fortsat har en dygtig medarbejderstab og de fedeste klatretilbud på den anden side af
corona-krisen. Og vi er fast besluttet på, at det skal lykkes!
Vi har fra den ene dag til den anden mistet alle indtægter fra dagskort, udlejning, events,
prøv klatring, hold & kurser og café - i alt cirka 600.000 kroner om måneden. Derfor gør
vi alt hvad vi kan for at begrænse klubbens udgifter:
•
Vi gør brug af ordningen om lønkompensation i forbindelse med corona-lukninger. Det betyder, at vi kan sende medarbejderne hjem, uden at skulle afskedige
dem, og kan få hjælp fra staten til en meget stor del af lønudgiften.
•

Vi arbejder med forbundet og DIF for, at foreninger som vores bliver omfattet af
den midlertidige kompensationsordning for virksomheders husleje mv., som efter planen skal vedtages i næste uge. Hvis det lykkes, vil vi være godt hjulpet.

•

Endelig søger halledelsen og forretningsudvalget at reducere omkostninger og
udskyde indkøb.

Hvad med medlemskaber mens hallen er lukket?
Det har været dejligt at læse de mange kommentarer på de sociale medier, hvor rigtig
mange af klubbens gamle og nye medlemmer opfordrer til at bakke op om klubben, og
undlade at kræve penge tilbage under den midlertidige lukning. Det varmer, og lover
godt for klubbens fremtid. Og det giver os i bestyrelse og halledelse energi til at give den
en skalle til i arbejdet for klubben i en udfordrende tid.
Dansk Idræts Forbund anbefaler, at foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent
for perioden, da en tilbagebetaling kan lukke klubberne. DIF opfordrer derfor til, ”at DIFidrætten og medlemmerne bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker de
mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid”.
Bestyrelsen har valgt at følge DIF’s anbefaling og ændrer ikke klubbens
medlemsbetingelser. Vi er en forening, hvor alle indtægter går til aktiviteter til gavn for
medlemmerne; og reducerede medlemsindtægter kan oversættes direkte til manglende
klatretilbud på den anden side af krisen. Hvis lukningen bliver langvarig, må vi genoverveje.

Hvad med klubture, holdture og arrangementer?
Vi følger myndighedernes anbefalinger og påbud. Så som udgangspunkt holder vi fast i
planlagte ture og arrangementer, så længe der ikke er en udmelding fra myndighederne,
der gør at vi må aflyse. Det vil dog altid være en vurdering fra sag til sag om en tur eller
et arrangement gennemføres.

Hvornår hører I fra os igen?
Vi forventer, at regeringen vil melde ud nogle dage før den 13. april om og i hvilket omfang restriktionerne fortsætter.
Vi udsender et nyhedsbrev efterfølgende.
På vegne af bestyrelsen og halledelsen,
Morten Damkjær (formand)

