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ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PLØKS 23/02 2013 
 
Dagsorden: som den var offentliggjort 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for 

juniorrepræsentanten) 
8. Nedsættelse af udvalg 
9. Eventuelt 

 
Ang. punkt 6 
Følgende personer er på valg i år: 
Næstformand, som vælges for to år - Mads Thygesen opstiller 
Kasserer, som vælges for to år -Christian Jensen opstiller 
Et bestyrelsesmedlem, som vælges for to år - Per Thellersen genopstiller 
To bestyrelsesmedlemmer, som vælges for et år - Jacob D. Madsen og Jack Nylin er ikke på valg 
men udtræder gerne hvis nye kræfter har lyst til at give et nap! 
En juniorrepræsentant, som vælges for et år - Rikke Bjulf genopstiller 
 
Ang. punkt 7 er følgende på valg hvert år: 
Revisor - Jan Thorhauge Frederiksen opstiller 
Revisorsuppleant - Bo Langgaard Lind genopstiller 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 KB havde på forhånd givet tilsagn om at være dirigent og Jesper Arvad havde ligeledes 

givet tilsagn om at være referent.  Begge blev valgt enstemmigt. 
 KB konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  Der var 20 fremmødte (senere 
 mødte yderligere 2 mand). Der var tilmed 1 udleveret fuldmagt. 
 

2. Formandens beretning 
 2012 sæsonen er forløbet uden de store organisatoriske udfordringer… nogle vil måske 
 hævde uden udvikling og fremdrift… som formand har det fået mig til at tænke: Hvad er 
 egentlig vores mål?  

Kun få kender historien omkring klubbens navn (PLØKS) og hvad der ligger bagved. De 
idealer og tanker om hvad klubben er og skal være, hører en fjern fortid til. 
 
Jeg har som formand forstået klubben, og implicit min opgave, nogenlunde så:  
PLØKS, Skovlunde Klatreklub, er og vil være et rart sted at være. I klubben skal der være 
plads, og faciliteter, både til elite og bredde. Det er min opfattelse at bredde/motionsklatring 
behøver eliten som fyrtårn til inspiration, og at eliteklatring ikke kan eksistere uden bredden 
til at holde klubben i gang. 
Denne gensidige afhængighed bør vi anerkende og i fællesskab ”trække samme vej”.  
 
Jeg forstår et godt klubmiljø, som et sted hvor gamle medlemmer byder nye medlemmer 
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velkomme, med respekt for at frivilligt arbejde har begrænsninger. Alle der har lyst og 
energi, skal efter min mening have lov til at føre ideer og projekter ud i livet. Jeg mener ikke 
klubbens resourcer, både økonomiske og menneskelige, kan bruges bedre end til at støtte 
initiativer fra klubbens aktive medlemmer.   
 
På denne baggrund har jeg forsøgt at vurdere året der er gået. 
 
Vi er blevet lidt færre medlemmer end vi var på samme tid sidste år, men alt i alt er det min 
vurdering at vi ligger inden for de normale udsving vi har oplevet over de sidste godt 20 år.  
 
Vi har haft deltagere til alle større konkurrencer der er løbet af stablen i Danmark, både på 
voksen- og juniorsiden. Vi har ikke helt høstet de medaljer som vi i tidligere år har vænnet 
os til, men generelt har vi gjort en god figur i den danske konkurrenceverden.  
På egen konkurrencesiden lykkedes det at afholde en totalrute / Rope Comp i 2012. 
Konkurrence ”faconen” er efterhånden godt gennemarbejdet, og afviklingen var en stor 
succes... klap på skulderen til konkurrenceudvalget!   
 
Vi har været med til at afholde en del trænerkurser for DKLAF og har ved samme lejlighed 
selv fået en del nye trænere igennem.  
I forbundsregi har vi desuden lagt lokaler til Klippeklatreinstruktørsamling og -seminar.  
Som jeg oplever virkeligheden, har vi ikke rigtigt mulighed for at holde større nationale 
konkurrencer, hvorfor det er vigtigt at vi i stedet kan bidrage med uddannelsesmuligheder i 
Forbundet.  
 
På den administrative side er der lagt et enormt stort stykke arbejde i at få vores 
kontingentopkrævning til at køre via PBS … dette burde på sigt lette den administrative 
opgave noget! Stor ros …  
 
På juniorholdet virker alt tilsyneladende som det skal. Vi har bl.a. lige fået en tredje junior på 
landsholdet, samtidig med at vi formår, hele tiden at tiltrække nye unge mennesker der 
ønsker at prøve kræfter med klatring.  Dette kan primært tilskrives et super stærkt og 
engageret trænerteam… også stor ros til teamet     
 
Som nyt i 2012 blev der i forbindelse med projekt ”fastholdelse af nye medlemmer” søsat et 
initiativ kaldet Netværksklatring. Formålet men dette er at give nye (og gamle) medlemmer 
mulighed for at danne klatrenetværker på tværs af hvem man ellers kender.. eller ikke 
kender!.  
Tilsyneladende virker det perfekt. En gang om måneden mødes man og klatrer med nye 
makkere …  
 
Klubbens økonomi er vel så god som den kan blive. Vi har generelt kun udgifter til 
drift/vedligehold af væg og almindelig administration. Økonomien åbner, inden for 
rimelighedens grænser, mulighed for næsten alt. 
Lad dette være en opfordring til alle der mener at have ideer der kan gøre klubben til et 
bedre sted at være.  
 
Tak for 2012 !!!  
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Henrik Bruun  
Formand – PLØKS, Skovlunde Klatreklub  
 

3. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

4. Fastsættelse af kontingent  
Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået uændret 600kr/år, og dagskort foreslået til 
50kr/dag. 
Dette blev enstemmigt (21) vedtaget. 

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

Regnskabet blev fremlagt af formanden. Der blev diskuteret posteringer som 
konkurrencetilskud, vedligehold af væg, og greb. De sidste to udgør de største udgifter.  
Regnskabet har et overskud på ca 20.000 kr. 
Der er ikke blevet trukket noget fra kontoen til landsholdstræning. Dette skyldes manglende 
vejledning. Bestyrelsen vil forestå at der kommer en vejledning. 
Der mangler at blive indført renter fra højrente kontoen i Nykredit på ca 3.000 kr. Disse 
overføres til næste års (2013) regnskab. 
Intentionen er at fremtidige regnskaber bliver gjort tilgængelige for klubbens medlemmer 
inden generalforsamlingen, enten via hjemmesiden eller post. Bestyrelsen følger op på dette. 
Det fremlagte regnskab blev godkendt enstemmigt (21). 
 
Budgettet for 2013 blev fremlagt. 
Det blev diskuteret om posten til greb er for stor. Evt. kunne noget flyttes til væg 
(vedligeholdelse/byg). Sidste år blev der købt en del makroer og der er i dag så mange greb i 
tårnet at det er vanskeligt at finde plads til flere. 
Der er sidste år blevet solgt/givet greb til andre klubber mm. For at gøre plads m.m. til nye 
greb vil dette forsætte i 2013. Beslutningen blev at flytte 30.000 kr. fra grebindkøb til 
vægvedligehold. 
Der var debat om ændring af den øverste boulder: hvor tønden foreslås fjernet, og erstattet 
med en stejl væg ud fra gavlen med ”face” på de to sider. Der var usikkerhed omkring at 
ændringer som dette skulle vendes og godkendes på en generalforsamling. Formandens 
holdning er at det ikke er nødvendigt med en godkendelse på en generalforsamling. 
Medlemmerne bør have mulighed for at kommentere på projektet inden det bliver igangsat, 
f.eks. med opslag i hallen og på klubbens hjemmeside. Herefter kan bestyrelsen træffe en 
afgørelse om at igangsætte ombygningen. 
Konkurrenceudvalget var i tvivl om hvor mange penge de reelt havde da der både er penge 
fra klubben og fra forbundet!  Konkurrenceudvalget ønsker et større budget end de 15.000 
kr. der ar afsat i budgettet.  Der blev ikke fastsat noget beløb, men udvalget blev bedt om at 
komme med et oplæg til hvor meget de forventer at skulle bruge. Bestyrelsen ville herefter 
vurdere om dette er muligt. 
De 10.000 kr. der er afsat til autosikring fjernes. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt (23). 
 

Valg af bestyrelse 
Alle poster havde forhåndstilkendegivelser. Der var ingen yderligere personer som ønskede at stille 
op. Alle opstillede blev valg enstemmigt (23). 
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 Næstformand: Mads Thygesen 
 Kasserer for to år: Christian Jensen 
 Et bestyrelsesmedlem for to år: Per Thellersen 
 To bestyrelsesmedlemmer for et år: Dennis Waldemar og Heidi Nørregaard 
 En juniorrepræsentant for et år: Rikke Bjulf 
 
6. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for 

juniorrepræsentanten) 
Som revisor blev Jan Thorhauge Frederiksen valgt 
Som revisorsuppleant blev Bo Langgaard Lind valgt 
Som bestyrelsesuppleant blev Sofie M. Jensen valgt 
Som suppleant for juniorrepræsentant blev Nea Herforth valgt 

 
7. Nedsættelse af udvalg 

Grebudvalg: Tommy Marinussen og Emil Jespersen 
Konkurrenceudvalg: Mie Dahl Pind, Casper H. Andersen, Marjo Herforth og Anders Verersø 
Turudvalg: Ingen blev valgt, men Heidi Nørregaard ville gerne, med hjælp fra bestyrelsen, 
forsøge at løfte opgaven 
Festudvalg: Ingen valgt 

 
8. Eventuelt 

Der er ikke valg til sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsudvalget nedsættes af bestyrelsen da det 
er en tillids/ansvars post. 
Sikkerhedsudvalget tager sig ”kun” af sikkerheden, dvs. at der ikke nødvendigvis kigges på 
manglende eller defekte islagsmøtrikker til greb. 
Det blev foreslået at der skulle indkøbes to sofaer - en til baren og en til hallen. Der var ikke 
stemning for en sofa i hallen. Tommy m.fl. må komme med et oplæg til sofaen, så vil 
bestyrelsen tage stilling om den kan købes til opsætning i baren. 
Der blev talt om at indføre et titurskort som supplement til dagskort. Der blev diskuteret 
flittigt for og i mod. 
Der har ikke været afholdt vægvagtseminar i 2012. Dette vil Poul Erik gerne tage fat på så 
der evt kan afholdes et. 
Indholdet af vægvagtkurset blev foreslået ændret, således at der var mere fokus på brugen af 
liften, og lidt mindre på ”escape the system”. Dog skal vagter stadig vise fortrolighed med 
brugen af reb m.m. 
 

Generalforsamlingen afsluttes. 


