Referat fra Dansk Bjerg og Klatreklub ordinære generalforsamling 2011.
Referent Henrik Ljunggreen. Der var 65 fremmødte medlemmer.
I. Valg af ordstyrer:
Bestyrelsen foreslog Lise Usinger som blev valgt.
Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for medlem Philip Ulrik som omkom i Nepal foråret 2010.
2 Beretninger:
Formanden aflagde klubbens beretning.
Der blev spurgt om bestyrelsen undersøger andre muligheder for en ny klatrehal. Bestyrelsen svarede at der er planer og
i forskellige retninger. Bestyrelsen spurgte om generalforsamlingen stadig er interesseret i et Refshaleprojekt eller
lignende. Dette stemte generalforsamlingen enstemmigt for. Næste bestyrelsesmøde er fællesmøde med de to udvalg.
Beretningen blev derefter vedtaget.
Beretning fra IndenDørsUdvalget:
Mette Vest aflagde beretning fra IDU.
Beretningen blev vedtaget.
Beretning fra Udendørs udvalget/AKtivitetsUdvalget:
Konrad Nielsen aflagde beretning fra AKU.
Beretningen blev vedtaget.
3 Regnskab:
Kassereren fremlagde regnskab.
Da regnskabet ikke var offentliggjort senest 2 dag for GF som vedtægterne foreskriver, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling snarest, for endelig godkendelse i følge vedtægterne.
Der blev dog enstemmigt tilkendegivet fra generalforsamlingen, at man mente at ville kunne godkende regnskabet på
Den ekstraordinære generalforsamling, som aftroldes samtidig med info og medlemsmøde omkring halprojekt.
4 Budget:
Lars Lysgård gennemgik budgettet for 2011. Første princip diskussion var om vi skulle bevare vores formue eller
begynde og æde af den. Stemningen var dog at formuen skulle bevares så den er der så en ny hal også kan realiseres.
Der blev henstillet til IDU at kontrollere sikkerheden omkring slynger og hængere. IDU lovede at skifte slynger og
hængere i forbindelse med næste ruteskift.
Det henstilles at forslag og budget skal ligge på hjemmeside til debat mindst en måned før generalforsamling.
Efter en meget lang diskussion blev der stemt om følgende poster i budgettet.
130.000,-til renovering af nuværende væg og nye greb. Forslaget blev vedtaget.
30.000,-til et nyt bouldemrm i koldrummet. Forslaget blev ikke vedtaget.
10.000,-Til et isolerende forhæng. Forslaget blev vedtaget.
50.000,-Til en elektronisk nøgle ordning i hallen. Forslaget blev vedtaget.
30.000,-Til en styrketrænings facilitet. Forslaget blev ikke vedtaget.
Lønnrnger til en vicevært funktion. Bestyrelsen foreslår at der afsættes 124.000,-til Vagt og Vicevært ordning og så må
HB og IDU beslutte, hvor mange timer, der skal dækkes af vagtordning og hvor mange timer vicevært skal
ansættes. Dette blev vedtaget.
Det blev vedtaget at afsætte 50.000,-til rutebygning.
Der er stillet forslag om månedlig betaling af væg-gebyr. Bestyrelsen advarede imod dette pga. administrativt
merarbejde. Forslaget blev enstemmigt forkastet.
Resultatet bliver en væg-gebyr forhøjelse på 500,-og klubkontingentet forbliver uændret.
Det reviderede budget blev derefter vedtaget.
5 Forslag fra medlemmer:
Der var indkommet 7 forslag som alle blev afvist.
1-Generalforsamlingen pålægger bestyrelse og IDU at sørge for flere ruter på Sundholm i niveau 4-6a så det store flertal
af klubbens medlemmer kan få ordentlig glæde af hallen, og så der kan ske en aflastning af de lodrette vægge.
2 -Generalforsamlingen pålægger bestyrelse og IDU at sørge for at lukketider i forbindelse med arrangementer
annonceres på DBKK's hjemmeside mindst en måned før der lukkes for nedtagning afgreb etc. Sker denne information
ikke rettidigt, kan der ikke lukkes, før d,er er gået en måned efter annonceringen.

3 -Det foreslås at der gives tilladelse til maksimalt to større arrangementer om aret i klatrehallen på Sundholm. Med
større arrangementer menes arrangementer som indebærer at væggen lukkes for klatring, træning og undervisning mere
end en dag fx konkurrencer, rutebygger arrangementer, m.m. Det foreslås samtidig, at det ene affangement skal
afholdes i forars halvåret fra 1.1. til d. 30.6. og det andet skal aftroldes i efterårshalvåret fra d. 1 .7 . til 3l.l2.
Det skal ikke være muligt at afholde to arrangementer i samme halvår uanset at der fx ikke er afholdt noget i
forårshalvåret. Det foreslås samtidig at støne arrangementer ikke må lukke væggen mere end en uge dvs. 7 dage
inklusiv første lukkedag og sidste lukkedag.
Lukning af væggen pga. større arrangementer skal annonceres for klubbens medlemmer senest 3 måneder før væggen
lukkes.
4 -Det foreslås at klubben afsætter 200.000 kr. i budgettet til rutebygning hvert år. 100.000 kr. skal anvendes til
afvikling af større arrangementer dog primært til genopbygning af ruterne i hallen (min. 80 %o af honoreringen) ifm.
større arrangementer. 100.000 kr. skal anvendes til at betale for løbende professionel re-design/genopbygning afruterne
i klatrehallen (som er til betaling af re-design af 35-70 ruter afhængig af honoreringens størrelse).
Behandlet under budget og forslaget blev ikke vedtaget.
5 -Det foreslås at klubben ansætter en klatrehalsvært med ansvar for driften af klatrehallen. Der afsættes minimum
150.000 kr. i budgettet til aflønning af klatrehalsværten fra 1.1 . til 3 1 .12. per år.
Behandlet under budget og forslaget blev ikke vedtaget.
6 -Det foreslås at klubben holdes åben fra kl.6-24 og at alle medlemmer udstyres med nøgleladgarrgskort, så de selv kan
lukke sig ind og ud i åbningstiden. Forslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsen fastsætter retningsliner for nye
åbningstider med nøgleordning.
7 -Det foreslås at et samlet område med 5 lette ruter i hallen reserveres til sikringskurser.
Forslaget blev ikke vedtaget.
6 Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår at den tidligere generalforsamlings beslutning om at søge tilladelse til at bygge en hytte på over 100
kvm. annuleres og at hytte og grund i stedet renoveres, samt at der etableres et vaske/toilethus tæt på skellet. Midler
tages fra hytefonden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7 - Valg til bestyrelse:
Henrik Jessen Hansen, Lars Lysgard, Konrad Nielsen, Albert Lindberg er ikke på valg. Lars
Thorslund genopstiller til bestyrelsen. Henrik Ljunggreen og Jens Møller Vestergard ønsker ikke at
genopstille.
Bestyrelsen foreslår Ola Matsson og Mads Jørgensen stiller op til den nye bestyrelse.
Bestyrelsen blev valgt så den nye bestyrelse bestar af:
Henrik Jessen Hansen, Lars Lysgård, Konrad Nielsen, Albert Lindberg, LarsThorslund, Ola Matsson, og Mads
Jørgensen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelses møde.
8 - Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår den nuværende revisor Kjeld Birch fra Nordkyst revision. Dette blev vedtaget.
9 - Evt:
Der blev spurgt om vi ikke kunne få mere rabat i udstyrsbutikkerne, og bestyrelsen svarede at dette var undersøgt.

