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Ved sidste generalforsamling skete der en større udskiftning af bestyrelsen. Det har taget lidt tid at finde 

ind i de nye roller. Det er dog min fornemmelse, at vi nu har fundet rollerne, og at bestyrelsens medlemmer 

kompetencemæssigt supplerer hinanden godt.  

Som mange af jer ved, har klubben et rigtigt godt ry, hvilket jeg også oplever, når jeg er i kontakt med 

repræsentanter fra andre klubber samt fra andre brugere af skolens lokaler. Mit bud er, at dette skyldes 

det sociale sammenhold, der er i klubben, og den åbenhed, der normalt vises over for nye medlemmer. Det 

er derfor mit håb, at vi også i fremtiden vil tage godt imod nye medlemmer og dyrke det sociale 

sammenhold som – udover klatrevæggen - gør det værd at komme i klubben. 

En anden ting, jeg finder utrolig positivt, er, at rigtigt mange medlemmer altid står klar til at yde frivilligt 

arbejde i klubben og kommer med idéer til, hvordan vi kan forbedre klubben.  Et eksempel var da vi i 

efteråret stod og manglede et større antal vagter, og der var flere som ønskede at være vagter, end vi 

havde plads til. Det er håbet, at det nyindkørte vægvagter vil bidrage til, at klubben fortsat kan holde åbent 

på de faste dage (det har ellers været lidt svært at få besat alle vagter i det forgange år). Et andet eksempel 

er arbejdsdagen, hvor der som vanligt var et stort fremmøde.   

Hvis vi ser tilbage på året der gik, har der været flere arrangementer.  

Et af årets første ture er som bekendt påsketuren, der i år gik til Chateuvert i Frankrig. Desværre blev turen, 

som de fleste ved, en ulykkelig affære, idet en af vores medlemmer faldt ned fra en rute og efterfølgende 

døde af sine kvæstelser. Jeg ved, at denne ulykke har berørt rigtigt mange i klubben dybt. Det er kommet 

tæt på. Flere har tænkt, at det er noget, der kunne være sket for os alle. Ligeledes ved jeg, at der er blevet 

sendt rigtigt mange medfølende tanker til de pårørende!  

Der har dog heldigvis også været ture, som er forløbet godt. Således var der i sommers en klubtur til 

Göteborg, hvor flere medlemmer deltog. I efteråret var der ligeledes arrangeret en klubtur til Kjuge, men 

her var det dog ikke muligt at finde nok deltagere.  

Hvad angår undervisning har der i år kørt et voksenhold, som har rettet sig mod de grundlæggende 

klatreteknikker. Det er mit indtryk, at deltagerne har sat stor pris på kurset. Her i 2011 er et nyt kursus 

netop gået i gang – også her er der fokus på forskellige klatreteknikker.  

Og så er der jo også vores faste juniorhold, som igen i år både har fået et stort antal ny medlemmer samt 

nye trænere. Der er nu fire trænere på hvert juniorhold, og det virker positivt, at der nu er mindre pres på 

den enkelte træner.  

Af andre klubarrangementer kan nævnes de afholdte kurser i hhv. human factors, som satte fokus på 

sikkerheden under klatring, samt Lars Nissens foredrag om sine oplevelser med bjergbestigning. 

Derudover har der med stor succes netop været afholdt instruktørseminar, hvor der var fokus på dels den 

pædagogiske del af undervisningen samt vedligehold af forskellige rebteknikker samt genopfriskning af 

førstehjælp. 



Endelig har der også være afholdt arbejdsdag, hvor omkring 30 medlemmer mødte op og var med til at 

fikse klubben op til glæde for alle. 

Og så må vi jo heller ikke glemme den årlige julefrokost, der også i år bød på fest i bedste klatrestil med 

bl.a. bordbouldering og kåring af årets bedste guns. 

Året har vanen tro også budt på flere konkurrencer. 

Mange af klubbens medlemmer har i det forløbne år deltaget i både de danske og nordiske mesterskaber. 

Det er blevet til rigtigt mange flotte placeringer og også flere danmarksmestre. Faktisk er der ved samtlige 

DM’er i 2010 blevet givet en guldmedalje til en fra PLØKS – og oftest også en sølvmedalje. Det er da til at 

blive stolt af! Årets Danmarksmestre er Emil, Michelle, Andreas og Nicki. Sølv blev givet til Nicki, Michelle, 

Laura, Carola og Andreas. Michelles flotte 4.plads ved NM bør også nævnes. Og som I kan høre, er det især 

de yngre medlemmer, der har domineret ved konkurrencerne i år.     

Her i PLØKS havde konkurrenceudvalget arrangeret en klubkonkurrence i sommers, som desværre gik i 

vasken, da der ikke var lys i hallen. Vi skulle også have afholdt PLØKS totalrute, men desværre var det ikke 

muligt at finde en dato, der passede, hvorfor denne konkurrence desværre endte med at blive aflyst.  

Konkurrenceudvalget kommer dog stærkt igen i det kommende år med afholdelsen af Junior DM og PLØKS 

totalrute.  

Her umiddelbart før generalforsamlingen har der som de fleste ved, desværre kørt en kedelig sag. En af 

klubbens medlemmer har modtaget en dom for blufærdighedskrænkelse over for to juniorer i en anden 

klatreklub. Der har i bestyrelsen være enighed om, at dommen medfører, at vedkommende fremover ikke 

må have kontakt til klubbens juniorer. Desværre har bestyrelsen på baggrund af erfaringer fra tidligere 

samarbejde med vedkommende ikke tillid til, at en evt. aftale om begrænset virke i klubben vil blive 

overholdt. Dette har ført til eksklusion af det pågældende medlem. Det har dog ikke været en nem sag, da 

vedkommende gennem mange år har bidraget med rigtigt mange positive ting til klubben. 

Hvis vi ser på det kommende år, er der allerede flere arrangementer og tiltag i støbeskeen. Her kan bl.a. 

nævnes Junior DM, PLØKS totalrute samt førstehjælpskursus, og så arbejder flere medlemmer på at få en 

ny og mere brugervenlig hjemmeside kørt i stilling.  

Som nævnt tidligere bygger PLØKS på medlemmernes frivillige arbejde. Det frivillige arbejde er livsnærven i 

PLØKS og derfor er det også vigtigt, at lysten og villigheden til også i fremtiden at yde en indsats for klubben 

er til stede. Bestyrelsen kan derfor kun opfordre til, at medlemmerne også i 2011 melder sig på banen og 

bidrager til at skabe en velfungerende klub. Bestyrelsen vil hvert fald gøre sit til, at der fortsat er gode 

rammer for et godt klubliv. 

Tak for et aktivt år – jeg ser frem til det næste! 

Susanne 
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