
GF 2012 referat 
Referat af PLØKS’ ordinær generalforsamling søndag d. 26. februar 2012 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Sidsel Grosen valgt som dirigent, Jan Frederiksen valgt som referent. 
23 tilstedeværende, ingen fuldmagter 
Det konstateres at GF er indkaldt rettidigt, og der er indsendt to forslag rettidigt. 
 
2. Formandens beretning 
se bilag A(susanne fremsender) 
beretningen godkendtes uden kommentarer 
 
3. Behandling af indkomne forslag 
Der er indkommet følgende forslag fra Astrid Blom: 

"Første forslag:  

PLØKS opretter et nyt konto til understøttelsen af rejseaktivitet af juniorklatrerer som klatrer på 
landsholdets brutto eller nettotrup." 

 
Dette og det følgende begrundes (af Astrid Blom) således: Baggrunden for forslaget er, at 
deltagelsen i landsholdstræningen kræver et stort rejseaktivitet, som koster mange penge. Kontoen 
skal dække havdelen af rejsen til juniorene og rejsen og en eventuelle overnætning til en ledsagende 
voksen. Deltagerne i bl.a. landsholdsaktiviteterne er ikke så gamle at de endnu kan deltage alene, og 
det er tanker med forslaget at det er træneren der deltager. At pløks' træner deltager i 
landsholdssamlinger, giver også træneren meget nyt input, der kommer pløks' juniortræning til 
gode, og på den måde klubben som helhed. Derudover vil en sådan konto give alle mulighed for at 
deltage, uden at man er afhængig af privatøkonomi, forældreopbakning el.lign. 
 
Der var lidt diskussion om hvilke andre poster i budgettet der allerede fandtes til eliteklatring og 
juniorklatring, og hvordan kontoen skal administreres. Da forslaget ikke rummer bestemmelser for 
denne administration, skal bestyrelsen fastsætte præcis hvilke dele af hhv. træneres og juniores 
udgifter der dækkes, og for hvilke ansøgere der får penge, og hvilke der ikke gør 
 
Forslaget vedtaget med flg. stemmetal: 
For stemte: 22 
blankt stemte: 1 
Mod stemte: 0 
 
 

"Andet forslag: 

Hvis første forslag vedtages, har jeg et forslag til kontoens beløb som jeg beder 
generalforsamlingen at tage stilling til. Vores udspil er et beløb over 7500 kr. til denne konto." 



 
 
Diskussionen af dette forslag omhandlede primært reglerne for hvad der kan ydes tilskud til. Der 
var enighed om, at der ikke ønskes et firkantet regelsæt som bestyrelsen skal bruge meget tid på - i 
stedet vil GF med denne beslutning forsøgsvis fastsætte en ramme, som en evt. godt motiveret 
ansøgning senere kan få bestyrelsen til at ændre på. 
Sidsel mindede om, at der at der er regler i klubben for tjek af trænere, børnepolitik etc. som skal 
overholdes. 
 
 
Forslaget vedtaget med flg. stemmetal: 
For stemte :22 
blankt stemte: 1 
imod stemte:0 
 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
 
 
"Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sænkes med 100 kr. pr. medlem til 600 kr. årligt. Baggrunden 
for forslaget er, at kontingentet blev hævet med 100 kr. i 2011 til 700 kr. årligt, således at klubben 
kunne indgå i den kollektive ulykkesforsikring via DKLAF. Forsikringen blev imidlertid ikke 
vedtaget blandt forbundsklubberne, hvorfor der ikke længere er behov for det forhøjede 
kontingent." 
 
 
Susanne gennemgik ovenstående forslag, og påpeger at klubben har masser af penge (200.000 på 
opsparingskonto og 150.000 på driftskonto). Der er ikke aktuelt noget behov for flere penge, ej 
heller er der nogen større projekter på bedding.Der var ingen yderligere diskussion af forslaget. 
 
 
Forslaget vedtaget med flg. stemmetal: 
for stemte: 18 
blankt stemte: 5 
imod:0 
 
 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år 
se bilag b for regnskab og budget (er udsendt) 
 
 
REGNSKAB 
Kate præsenterede regnskabet, og havde ingen større kommentarer, men konstaterede at der er 
overskud igen i år.  
Der blev fundet en mindre fejl i det udsendte regnskab: kontravægtssystemet (knap 19.000) er ikke 
regnet med i opgørelsen på regnskabet side 2. Tallene på forsiden af det udsendte er korrekte. 
 
 



Opklarende spørgsmål til kassereren:  
Hvorfor er der forskel på det budgetterede og det realiserede tilskud fra Ballerup kommune? 
Reglerne var til at begynde med lidt vanskelige at passe sammen med pløks' medlemssystem.  
Er der ingen, der har søgt konkurrencetilskud? Nej. 
Hvorfor koster webhosting så meget? Der bruges aktuelt to webhoteller, fordi der arbejdes på en ny 
hjemmeside.  
Ændrer pløks' tipstilskud sig nu hvor reglerne for tipsmidlerne ændres? Nej, forbundets regler ifht 
klubben ændrer sig ikke, det er kun klatreforbundet som de nye regler påvirker. 
 
BUDGET: 
Kassereren præsenterede budgettet. Der er budgetteret med det nye kontingent. Konti for 
Festudvalg, og ture er begge hævet fra 3000 til 5000 for at stimulere til lidt mere aktivitet på de 
fronter. 
 
I forlængelse af vedtagelsen af en ny juniorlandsholdssamlingskonto blev der afsat 7500 på denne 
konto. 
Hertil blev der spurgt om hvad skal der ske med pengene fra Team Ballerup, hvis den ansøgning 
imødekommes? Hvis vi får dem er de søgt til juniorlandsholdssamlinger og så bruges de, før 
klubbens penge til samme formål bruges.  
 
Det udsendte budget for grebindkøb blev af Tommy foreslået forøget med 20.000, hvilket der var 
opbakning til. Der er i den forbindelse et stort ønske om at nogen igangsætter en sortering i de 
gamle greb, inden der erhverves nye greb. Der er opbakning til at indkøbe nogen nye store features 
til væggen, hvis de kan monteres forsvarligt, og kan være monteret hele tiden, så de ikke optager 
plads i tårnet. 
 
 
Mads foreslog også indkøb af mekanisk topsikret soloklatresystem. 
Der var opbakning til dette forslag, og der blev afsat 10.000. Der er gode erfaringer med dem fra 
andre klatreklubber. Bestyrelsen vil bede et udvalg finde ud af hvad en sådan maskine kan, hvor den 
kan monteres, mv. og så kan der udarbejdes et forslag til bestyrelsen, inkl. sikkerhedsprocedurer for 
denne maskines brug. 
 
 
Der var endelig en kort diskussion om hvorvidt der burde budgetteres med underskud, hvilket 
ovennævnte forslag førte til. Holdningen her var at klubbens økonomi er sund, og at der ikke er 
store investeringer umiddelbart forestående. 
 
Det endelige budgetforslag med ovenstående tilføjelser blev vedtaget med følgende stemmetal: 
for stemte 21 
blankt stemte 1(en har forladt GF under denne diskussion) 
imod stemte 0 
 
 
6. Valg af bestyrelse 

• Formand, som vælges for to år (Henrik Bruun opstiller) - valgt uden modkandidater 



• Vælges Henrik som formand, vælges ny næstformand for et år (Mads Thygesen opstiller) - valgt 
uden modkandidater 

• To bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år (Jacob D. Madsen og Jack Nylin genopstiller) - 
valgt uden modkandidater 

• Anders Hedeager Pedersen udtræder, hvorfor der vælges nyt bestyrelsesmedlem for et år (Per 
Thellersen opstiller) - valgt uden modkandidater 

• En juniorrepræsentant, som vælges for et år - Rikke Bjulf - Valgt uden modkandidater 

 
7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og en suppleant for 
juniorrepræsentanten 

• Revisor (Jan Thorhauge Frederiksen opstiller) - Valgt uden modkandidater 
• Revisorsuppleant (Bo Langgaard Lind genopstiller) - Valgt uden modkandidater 
• Bestyrelsessuppleant (Sanne Skov Nielsen opstiller) - Valgt uden modkandidater 
• Suppleant for juniorrepræsentant - Nea Baehr - Valgt uden modkandidater 

 
8. Nedsættelse af udvalg 

• Grebudvalg: Peter R, Tommy, William 
• Turudvalg: William, Per 
• Konkurrenceudvalg: Casper & Mie 
• Fest- og arrangementsudvalg: Marjo 
• Ordensudvalg: Mads 
• Ny-væg udvalg: Anders V, William, Thomas L 

Spørgsmål om ny-væg-udvalgets opgave: der er dele af væggen, der trænger til vedligehold, 
opdatering og gode ideer til revision af steder på væggen, der ikke bliver brugt så meget.  
 
Ordensudvalgets opgave er ikke at rydde op, men at skabe forudsætninger for at rydde op 
 
9. Eventuelt. 
Mads: det kunne være dejligt at tårnet var mere ryddeligt. Henrik: man er meget velkommen til at 
sætte et tårnoprydningsprojekt igang 
Det diskuteres om der kunne gøres noget ved at forhindre ubudne gæster - kodelås på dørene, 
låsbare skabe ved indgangen. Der efterspørges ejere til nogen juniorskabe, ellers vil Astrid begynde 
at lukke dem op. 
 
 
F.d., Jan Frederiksen 


