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Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub,  

24. februar 2008 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning for 2006 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

6. Valg af bestyrelsen 

7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for 

juniorrepræsentanten) 

8. Eventuelt 

0 Tilstede: 

29 Stemmeberettigede medlemmer 
1 ikke medlem (uden stemmeret). 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Bjarke blev valgt uden modkandidater 
Referent: Anders blev valgt uden modkandidater 
 
Dirigenten takkede for valget redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i følge 
vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. 

2. Formandens beretning. 

Formandens beretning, PLØKS’ generalforsamling 2008 
 

Formandens beretning er i år egentlig formændenes beretning, da PLØKS i sep.-dec. 2007 har haft Henrik 
Brun som konstitueret formand, da jeg som de fleste af jer måske ved var bortrejst. Jeg har dog fået æren 
af at fremlægge hele beretningen. 

 
Medlemstallet har igen i år været svagt stigende fra ca. 210 ved udgangen af forrige år til 240 sidste år til 
ca. 260 ved udgangen af december 2007. At drive en så stor klub med de faciliteter vi har, kræver meget 
arbejde, og størstedelen af bestyrelsens kræfter går med den daglige drift – faktisk er der færre kræfter 
tilovers til udvikling, end jeg nok havde troet, da jeg tiltrådte som formand for to år siden. 

 
Det betyder også, at der må flere frivillige kræfter på banen, for at få ført flere af de visioner ud i livet, 
som blev resultatet af det visionsmøde, som blev gennemført i 2007, og som der kom mange spændende 
idéer af både sportslig, organisatorisk og social karaktér ud af. Derfor håber vi i bestyrelsen, at der er 
nogen der har lyst til at gå ind i nogle udvalg, som vi kan nedsætte senere i dag og ser gerne, at flere selv 
tager initiativer i klubben. 

 
Mangel på folk, der kunne løfte et sådant arrangement betød, at vi i det forgangne år måtte opgive at 
afholde en konkurrence, og det blev således første gang i mange år, at PLØKS ikke afholdt en national 
konkurrence. 
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Der lægges dog allerede i dag meget frivilligt arbejde i klubben. At vi overhovedet kan have en sikker 
klub med 25 timer om ugen, der er åbne for alle medlemmer, er fuldstændigt afhængigt af de mange og 
rimeligt stabile vægvagter, der yder en stor indsats sammen med vægvagtskoordinatoren. At vi kan få nye 
medlemmer gjort færdselssikre på væggen er afhængigt af vore gode instruktører. Og at vi kan have 
løbende kontakt med nuværende og potentielle medlemmer skyldes ikke mindst vores meget driftssikre 
webmaster. 

 
At drive tre juniorhold, er også noget der kræver en stor og vedholdende indsats. Her har vi efterhånden et 
helt team med trænere og hjælpetrænere, hvor det er dejligt at se, at de unge kræfter rigtigt er kommet i 
spil – og dejligt at se, at de tager et ansvar på sig og løfter det, når de får muligheden. 

 
I foråret havde vi også et forløb med et begynderhold – hvilket der altid er efterspørgsel efter, og som jeg 
håber, vil komme igen nu, hvor vi skal have nye folk på trænerkursus. Derudover havde vi et kort forløb 
med fortsættertræning. 

 
Desværre måtte børne-/forældreklatring nedlægges trods en god indsats fra trænerne, da der manglede 
opbakning fra forældrene. Jeg tror der ville være basis for et nyt forsøg, da en del forældre p.t. henvender 
sig for at lære at sikre deres børn, men det kræver naturligvis at en eller flere instruktører har kræfter til at 
løfte opgaven. 

 
Vi havde jo budgetteret med at skulle bygge ny boulder i det forgangne år – istedet købte vi en lidt dyrere 
lift. Processen med at få godkendt den brandtrappe, der er nødvendig for at boulderprojektet bliver 
forsvarligt, viste sig dog at være en omstændelig proces, der satte boulderprojektet lidt i stå. Der kom dog 
en bonus ud af processen: Vi har fået brugsret til det lokale det ligger bag den branddør, som en flok 
arbejdsomme medlemmer brugte en weekend med hårdt arbejde på at lave fra hemsen.  

 
For et par år siden gik vi over til at give de faste frivillige kræfter en lille erkendtlighed i stedet for den 
tidligere vægvagtstur, for det forgange år en det blevet en lækker foldekniv, som netop er kommet, 
hvorfor alle vægvagter m.v. ikke har nået at få den endnu. 

 
I løbet af året er der blevet lavet nye tiltag og vedligeholdelse på væggen: 

• Der er blevet foretaget sikkerhedstjek på væggen efter sikkerhedsudvalgets vedligeholdelsesplan 

• Der er indkøbt en del lækre nye greb (for ca. 15.000 kr.) 

• Biblioteket er atter i år blevet udvidet med både klatreførere og træningslitteratur, og bestyrelsen 
opfordrer til at medlemmer siger til, hvis der er noget de synes mangler i biblioteket 

• Den udendørs boulder er blevet malet – og i den forbindelse, blev der afholdt sommerfest, der 
efterhånden vel så småt må siges at være ved at være en tradition 
 

Og så kan jeg meddele, at der er fundet nye folk til at stå for sodavandssalget og benytte lejligheden til at 
sige tak til Peter for hans indsats, der for en periode var meget stabil. 

 
En anden tilbagevendende social event var påsketuren, der i 2007 gik til Arco og med deltagelse af nogle 
og 20 medlemmer, nok har været den hidtil største. Julefrokosten deltog jeg desværre ikke selv i i år, men 
at dømme efter rygtestrømmen, der nåede mig helt oppe i Norge, var den som sædvanligt god. 

 
Konkurrencedeltagelsen har så vidt jeg kan bedømme ikke været overvældende i det forgangne år. Ikke 
desto mindre har en del af klubbens junior-medlemmer lavet nogle flotte præstationer og det er således 
blevet til flere top-placeringer og en del juniorer deltog for første gang, mens mindst én senior-deltager så 
rute-DM fra deltagersiden for første gang i mange år… 
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Det var året der gik set fra min – og Henriks – stol. Vi håber på endnu større engagement fra 
medlemmerne i det kommende medlemsår! 
 

Ingen kommentarer til brertningen 

3. Behandling af indkomne forslag  

 Ingen indkommende forslag. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen har arbejdet med ændret ordning for komtingent, men det skal gennemtænkes grundigt da det 
meget hurtigt giver urimentligt meget administration. Derfor stiller bestyrelsen forslag om ”at 
kontingentet er uændret 600 for A medlemmer, 450 for B medlemmer og 150 i indmelselsesgebyr”. 
 

Søren: Forslag om at lavet måneds kontingent 

Tommy: Forslår om salg af klippekort (10 ture med rabat) 
Bestyrelsen (Sidsel, Henrik og Poul Erik): Disse ændringer vil give meget ekstra arbejde i 
forhold til det positive udbytte. Desuden vil det ment kunne slå bunden ud af klubbens økonomi, 

da en stor del medlemmer kun bruger væggen sjældent, og derfor så vil være fristet til at købe 10 
ture i stedet for medlemsskab. 

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet blev enstemmigt vedtaget. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 

5.1 Regnskab: 

Poul erik fremlagde regnskabet, her følger hovedpunkter:: 
- Der er brugt 90.000 til lift mod budgeteret 60.000 til lift. Det er sket fordu bestyrelsen valgte at 

købe en lift i stedet for et lease, og derved vil omkostningerne de kommende år være væsentligt 
lavere (1500 pr år). 

- Resten af udgifterne er væsentligt lavere end budgeteret (specielt boulder og brandtrappe der ikke 
er kommet i gang i år), hvorfor årets udgifer sammenlagt er 70.000 lavere end budgeteret. 
 

- Af indtægter er tilskudet fra kommunen reduceret væsentligt. Derved er tilskudet 7006 mod 
budgeteret 15000. Dog nævnes det at Sidsel har været god til at søge penge fra kommunen til året 
2008. 

- De mistede indtægter fra tilskud opvejes af øgede indtægter fra kontingenter, og derved er 
indtægterne 15.000 højere end budgeteret 
 

- Det giver et samlet underskud fra 2007 på 13881 mod budgeteret 95500.  
 

Susanne: Hvorfra har det lykkedes sidsel at søge tilskud fra nu? 
 Sidsel: De er bl.a. søgt til et juniorprojekt omkring fastholdelse af juniorer. 

Poul Erik: Der er en positiv diff på 811 kr som kasseren ikke kan redegøres for. Sørg derfor for at 
indsende alle bilag til Poul Erik, så regnskabet kan stemme til næste år. 

 
Regnskabet enstemmigt vedtaget. 

5.2 Budget: 

Poul Erik fremlagde budgettet. 
Mads: Spørgsmål til konto admin børn (22300) Den er hævet fra 1000 til 12000, hvad indebære 
dette?  
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Sidsel: Den indebærer også projektet med fastholdelse af unge. Kontien vil komme til at hedde 
noget andet til næste år. 
Jack: Forslag om at rummet bag hemsen skal bruges til opvarmingsrum/motionsrum. Det har vi 
fået rådighed over efter vi laver brandvej fra hemsen den vej igennem.  

 Christian: foreslag 15.000 til motionsredskaber til rummet (konto 22700). 
 Tommy: Der må ikke laves faste instalationer i rummet, det skal kunne ryddes øjeblikkeligt. 

Kristians forslag om 15.000 til motionsredskaber i budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

Mads: Forslag om udskiftning af guldtæpper i hallen, det giver et dårligt førstehåndsindtryg af 

hallen 
Tommy: Forslag om faldmadsreser under væggen i stedet for gulvtæpper (hvis liften kan køre på 
dem) 

Forslaget bliver udskudt til efter den nye boulder på hemsen er blevet bygget, derved skal det taget 
op på næste års generalforsamling. 
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget med de ovenfor beskrevene ændringer. 

6. Valg af bestyrelse  

Sidsel, valgt til formand uden modkandtdater. 
 
Jack, Karina og Susanne opstiller til bestyrelsen,  
 
Efter skrifteligt valg blev stillingen 
Jack: 27 
Karina: 14 
Susanne: 13 
Jack og Karina blev valgt til bestyrelsen: 
 
Line blev valgt til juniorrepresentant uden modkandidater. 
 

7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for 

juniorrepræsentanten) 

 
Revisor:    Miguel blev valgt uden modkandidater. 
Revisorsuppleant:   Frede blev valgt uden modkandidater 
Bestyrelsessuppleant:   Susanne blerev valg uden modkandidatert 
Juniorreppræsentsuppleant:  Emma blev valgt uden modkandidater. 

8. Eventuelt. 

8.1 Forslag til udvalg 

Sidsel: Forslag til udvalg, og der skal findes en tovholdersamt evt andre medlemmer på 
generalforsamlingen: 

Tovholer er markeret med kursiv. 
 
Turudvalg 

Anders, Søren 
 
Arrangementsudvalg (både klatrerelaterede og sociale) 

Karina, Michelle T. 
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Indkøb af grejr til motionsrum. 

Bjarke, Tommy, Søren, Michelle P, Anders. 
 
Boulderudvalg (sidder fra sidste år men kan godt bruge flere hoveder) 

Jack, Ulrik, Christian, Tommy. 
 
Grebudvalg, til indkøb af greb når det er nødvendigt. 

Tommy, Jack. 
 
Gulvtæppeudvalg 

Mads 
 
Hurlumhej konkurrende 8. November. (og evt andre konkurrencer i løbet af året)  

Henrik, Ulrik, Thomas, Miguel. 
 

8.2 Om referatet. 

Sidsel: referatet skal sendes til Bjarke til godkendelse. 
 

8.3 afslutning 

Dirigenten takker for god ro og orden 
Tak til Pia for kage. 
Generalforsamlingen sluttede kl 15.45. 
 
 
Referatet er godkendt af: 
 
 
 
Referant Anders H Pedersen   Dirigent Bjarke S Chaluppa 


