Dansk Bjergklubs Generalforsamling 9.feb 2006
Ref: Peter Walbum Tilstede 42 personer med 108 stemmer
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Henrik Ljunggreen, som blev valgt.
(1 minuts tavshed til minde om Rune Klausen)
2. Bestyrelsen aflagde b eretning ved Henrik Jessen
(Beretning offentliggøres særskilt)
Kort beretning fra KK ved Lise Usinger:
Visionsdag om fremtids ideer for væg-forhold, sanering af vagtkorps, KK’s egen hjemmeside og god økonomi).
Kort beretning fra ÅK ved Hans Linde:
ÅK løsrevet efter manglende tilfredshed med DB-engagement blandt ÅK’s medlemmer. ÅK løsrives udgiftsneutralt og overtager ÅK & afd. Vest Aktiver. ÅK arbejder pt på at bygge ny væg og oplever stor medlemstilgang.
Kort beretning fra UU ved Jonas Johansen:
UU’s aktiviteter er at se i formandens beretning ved de forskellige kursus-aktiviteter og UU arbejder pt på at rekruttere aspiranter og uddanne disse
for at imødegå det stigende AK instruktør-behov.
3. Kasserer Jan Elleby fremlægger DB’s regnskab for 2005.
Større overskud end budgetteret af flere årsager. Kursusudgifter lavere end ventet og kurserne har været afholdt mere omkostningseffektivt. Udbetaling af uddannelsesbonus optjent i år 2000 været lav og dette er blevet tilbageført.
Udbetalt tilskud til af delinger lavere end budgetteret. Kun 4 blade mod planlagt 5 til lavere stk. pris end budgetteret har også givet en besparelse.
Hyttematerialeforbrug er en forøget udgift omkostninger i forbindelse med stormskader. Det bemærkes at hytten ved den seneste vurdering er
fordoblet i værdi.
Alt i alt er der et overskud på ca 150.000 mod forventet underskud på 75.000.
KK og til dels ÅK har tilsammen ca 750.000 stående på disses konti i DB.
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor og det blev regnskabet godkendt af GF.
4. Bestyrelsen fremlægger budgetforslag for 2006 ved Jan Elleby
Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse fra 500 kr. til 400 kr. for A-medlemmer 250 for B-medlemmer og 100 for J-medlemmer. Der forventes
en medlemsnedgang på 2 -300 i forbindelse med ÅK’s løsrivelse.
Forventning om regulering af den kollektive ulykkesforsikring for næste periode. Bestyrelsen er dog i gang med at undersøge andre forsikringer på
markedet.
Huslejetilskud i 2006 fra Dansk Klatreforbund er i forbindelse med forbundets brug fremover af Kullen-hytte og Løvstræde.
Budgetteret med op til 20.000 til støtte for ÅK’s afvikling af Kochs Skole i en 50/50 ordning med ÅK.
UIAA udgifter forventes senere dækket af det fremtidige Klatreforbund ved overdragelsen af DB’s UIAA medlemskab.
Forventet årsresultat på 40.000 i underskud for 2006.
Jakob Barfod mener der må findes en løsning på problemer omkring udbetaling af uddannelses bonus ved forældelse og den deraf manglende honorering af instruktørerne. Søren Smidt mener krav til udbetaling af uddannelsesbonus bør lempes. Det skal forhandles mellem UU og bestyrelsen.
Mikael Kristiansen spørger til manglende budgettering af kursusaktivitet. Henrik Jessen svarer at dette er sat til nul, da det forventes at hvile i sig
selv. Det skal ikke ses som udtryk for, at DB har opgivet kursusaktiviteter som helhed.
David Munch spurgte til støtte til ÅK-flytning. Hans Linde og Henrik Jessen redegjorde for forløb og forhandling af denne støtte.
Mikkel Tamstorf efterspørger bedre honorering af instruktører også i lyset af øget arbejdsbyrde for UU.
Budgettet vedtaget enstemmigt.
5. Forslag til generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne og flg. fra bestyrelsen:
A: Forslag til vedtægtsændringer for DB i forbindelse med samarbejde med og etablering af Dansk Klatreforbund. Henrik Jessen fremlægger de af
DIF godkendte vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Skal vedtages på en ekstraordinær GF
i for året.
B: DB’s bestyrelse indstiller til generalforsamlingen at løsrive ÅK udgiftsneutralt.
Dolfi spørger til om der fremover kun er tilbud til vægklatrere i Århus. Hans Linde redegjorde for den nu næsten dominerende interesse for vægklatring. Valdemar Jensen spørger til hvor længe debat om ÅK-løsrivelse har stået på og hvor den kunne følges. Hans Linde svarer at debatten har
løbet 5 års tid men primært på ÅK’s og Stonemonkeys forum.
Forslaget blev vedtaget uden nogen stemmer imod.
C: DB’s bestyrelse beder generalforsamlingen om mandat til at finde klublokaler andetsteds helst samme sted som klatrevæggen pt. Sundholm.
Henrik Jessen redegjorde for ønsket om at samle og integrere aktiviteter og klubliv og for ønsket om at spare på huslejebudgettet.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.
D: For at ruste klubben til evt. kommende anlægsudgifter beder besty relsen GF om mandat til at optage lån til anlægsudgifter på linje med andre
sportsforeninger. Søren Smidt spørger til varigheden af dette mandat. Hvad er perspektiverne for uansvarlige bestyrelses di spositioner? Henrik
Jessen foreslår en passus om at investeringer på over en million skal godkendes af en ekstraordinær generalforsamling. Søren Smidt indvender at
rammen er for høj. Mads Christensen synes det er uheldigt at stække bestyrelsens handlemuligheder. Johannes Madsen mener forslaget skal ses
som en fore spørgsel om hensigtserklæring fra forsamlingen. David Munch vil gerne have afklaret relationen mellem dette mandat og evt. renovering
af Kullenhytten. Henrik Jessen forklarer at Kullenhytten bliver behandlet særskilt på GF og at det er disse forslag der tages til følge med hytten.
Det oprindelige ureviderede forslag blev vedtaget med stort flertal.
E: Oplæg fra hytteudvalget og status ved Maria Sturluson. Intet endeligt projekt endnu, men forslag om nyt hus med plads til ophold for 30 personer
med mulighed for undervisning og madlavning. Der skal være vand og el. Sovepladser skal primært være i shelters eller telte. Hytten ønskes på 80
kvm hvilket kræver dispensation og i denn e sammenhæng skal shelters betydning for bebyggelsesprocenten afklares. Udvalget mener at dette kan
realiseres for ca. 500.000 kr. Forskellige typehuse af træ bliver præsenteret som eksempler på mulige løsninger. David Munch spørger om det er
fornuftigt at tage udgangspunkt i en beløbsramme på 500.000 for det videre arbejde. Da det på sigt kan betyde spildt udvalgsarbejde, hvis medlemmerne ikke støtter et sådant beløb, når der endelig skal bygges.
Henrik Jessen mener at man kan forestille sig en anderledes prioritering af midlerne i fremtiden, hvor lavere husleje på klublokaler etc. og øget
prioritering af Kullenhytten.
Peter Walbum udtrykte undren over udvalgets oplæg som ligger uden for de lovgivningsmæssige rammer og at der ikke er udarbejdet et forslag der
ligger inden for lovens rammer. Mikkel Tamstorf svarede på udvalgets vegne at man ikke i udvalget ville lave ”en blød mellemvare”, da man ikke
mente det var arbejdet værd. Der blev debatteret frem og tilbage om budgettets holdbarhed og beløbsrammen. Afstemning om hytteudvalget skal
fortsætte arbejdet med at lave projekt for renovering. Vedtaget ved flertal.
6. Valg til bestyrelsen:
Mads Granlien er trådt ud i løbet af året og Hans Linde træder ud ved GF. Martin Harss er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Mikael
Kristiansen og Carsten Engedal som vælges enstemmigt.
7. Valg af revisor
Kjeld Birch blev genvalgt uden modkandidat.
8. Evt.
Hans Thor og Carsten Hansen påskønnes for deres indsats som hytteværter.
Mvh Henrik Jessen
Formand for DB

