
1. valg af dirigent og referent 
jesper og jan valgt enstemmigt. 
 
23 fremmødte, plus to fuldmagter. 
GF konstateres rettidigt indkaldt (19.12.2013) af dirigenten. 
  
2. Formandens beretning 
 

Året 2013 er gået uden de stor ”sværdslag”, business at usual. 

Klubbens medlemstale er, set over de sidste 10 år, rimelig statiske. Der er selvfølgelig altid en udskiftning, som 

nok vil være umulig helt at undgå.  

 

I erkendelse af at verdenen omkring os ændre sig, og vi nok er nød til at følge med, igangsatte bestyrelsen i 2013 

et projekt, Mynster klub analyse, som forlængelse af den tidligere projektgruppe om medlemsfastholdelses, 

arbejde.      

I samarbejde med en proceskonsulent fra firmaet ”SportHouse” og Ballerup Kommune har en gruppe bestående 

af ”nøgle medlemmer” gennemført en SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats) af 

klubben. Af en række forskellige åbenlyse forbedringsmuligheder har bestyrelsen valgt et par stykker at arbejde 

vider med i første omgang.  

Flere af jer vil formentlig blive inddraget i dette i den kommende sæson.  

 

I det forgangene år har vi afholdt 2 konkurrencer, dels en ”Big Guns Invitational” for eliten og dels en ”total 

rute” konkurrence for bredden, begge en stor succes.  

I forbindelse med konkurrencerne blev der afholdt rutebygger workshops både for erfarende rutebygger og for 

dem der gerne vil i gang. Disse to arrangementer var ligeledes en stor succes. 

Stor ros til konkurrenceudvalget for et enormt flot stykke arbejde.    

 

Vi har i Pløks haft deltagere til flere konkurrencer, både officielle Dklaf konkurrencer og mere uofficielle klub 

konkurrencer. Bla. Kan nævnes: Senior rute DM i Ribe, både med deltagere og officials, junior rute DM hos 

Blocks & Wall, med flere flotte placeringer (bla. Guld til Nea) og junior boulder DM i Odense, igen med flotte 

placeringer (bla. Guld til Nea igen)    

 

På Junior siden er vi blevet forstærket med et ”mini hold” for de helt små (4-7 år). I første omgang var holdet 

tænkt som et eksperiment… men lur mig om ikke den store succes vil gør holdet mere permanent    

 



De lidt større juniorer har også haft en aktiv sæson, hvor de bla. Har været på tur til Bornholm, i Moselykke 

bruddet og holdt hygge-film-overnatning på væggen… hvilket nok ikke er sidste gang.  

På junior træner side, har vi desværre måtte sige farvel til Emil, som har fået arbejde på klippe øen mod øst… 

han vil blive savnet! Generelt har teamet, omkring junior holdet, gjort et enormt stort stykke arbejde… det 

kræver meget karakter, at blive ved. Mange tak for indsatsen, den bliver værdsat!   

 

På organisationssiden, nationalt, har vi foruden et par dommere også en repræsentant i konkurrenceudvalget, der 

arbejder hårdt og konsekvent på at få konkurrencer, regler og program til at ”hænge sammen”. Det er med stor 

stolthed jeg også kan sige ”for kampen” til dem også. Det er dejligt at vi er så ”stærk” en klub at vi også har 

resurser til den slags opgaver.     

 

Hos os selv har der også været udvikling både på træner og instruktør niveauet, samt i vores ”vagt korps”, stor 

ros til alle der, på daglig basis får klubben til at virke.  

 

Tak for i år  

/Henrik  

 
Der kom en forespørgsel om mønsterklubanalysen: hvilke temaer indeholder den? 
Formanden fortalte at der er lavet en rapport med mange forslag, den vil bestyrelsen redigere og sørge 
for lægges på hjemmesiden 
 
generalforsamlingen tog beretningen til efterretning 
 
 
3. indkomne forslag 
ingen forslag indkommet fra medlemmer. 
Bestyrelsen har stillet tre forslag: 
 
3a. ændring af paragraf 4: ingen nedre grænse for medlemsalder 
dette forslag er begrundet i miniholdet, og muliggør det for yngre klatrere at være medlem; indtil nu har 
grænset været 10 år. Herefter skal miniklatrere være medlemmer. 
 
Forespørgsel om overgangen fra tumlingeklatringens øvre grænse på 7 år, og juniorklatringens nedre 
grænse på 10 år? Bestyrelsen: der er ikke umiddelbart trænerkapacitet, men der er forskellige 
løsningsmodeller, der prøves af. 
Forslaget vedtaget enstemmigt 
 
3b. indkaldelse til gf skriftligt udskiftes til indkaldelse ved hjemmesiden 
En længere diskussion om hvorvidt man vil nå alle i klubben, eller ej, og hvilke kommunikationsforme, 
der sikrer størst gf-fremmøde.  
5 stemmer (inkl 2 fuldmagter) stemmer mod, 15 for, 2 blanke, hermed er forslaget ikke vedtaget, da 
vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal(dvs 17 stemmer for)  



 
3c. afskaffelse af kollektiv ulykkesforsikring 
Forskellige spørgsmål gav anledning til nedenstående orientering: 
Der er nu, i modsætning til da forsikringen blev indført, præcedens for at ordinære forsikringer dækker 
klatring på væg. Klubben er hvad instruktører og trænere angår, dækket via DIF. 
Der er så vidt vides ikke generelt tradition for at danske sportsklubber har en forsikring af denne type. 
Der kom en opfordring til bestyrelsen om at få en forsikringsekspert ud og holde oplæg om hvad der 
gælder for medlemmerne og hvad der er fornuftige forsikringsvalg. 
William oplyste at klatreforbundet meget gerne vil tage en sag mod et forsikringsselskab, hvis der skulle 
være en ulykke, selskabet ikke vil dække.  
15 for, 2 blanke og 5 mod. Forslaget er vedtaget.  
 
 
4. kontingent 
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt.  
diskussion om kontingentet for juniorer og bestyrelsen opfordres til at finde retningslinier for tumlinge 
etc. 
Bestyrelsens kontigentforslag vedtaget enstemmigt. 
 
5. Regnskab, budget 
 
Regnskab 
Der er et overskud på knap 30.000 på trods af en faktisk kontingent tilbagegang på 30.000. Aktuelt er 
status at der er sendt 185 generalforsamlingsindkaldelser ud, og der blev ved årsstart sendt ca. 215 
opkrævninger til PBS. Det skyldes formodentlig at der er et vist medlemsgennemtræk i klubben 
generelt, men der er måske ikke kommet helt så mange medlemmer som der er forsvundet. 
 
Forespørgsler om hvorvidt frafald kan skyldes lukkedage, langsommelig medlemsskabsprocedure etc. 
Regnskabet godkendt enstemmigt. 
 
Budgetforslag: 
Kontingent, vedligehold, etc. tilpasset afsluttet regnskab. Konsekvens af afskaffet forsikring ændrer 
budgetteret resultat til et underskud på 1400,-. 
 
Det blev foreslået at bouldermadrasserne udskiftes, og de penge, der er sparet på forsikringen overføres 
til vægvedligeholdskontoen, til det formål. I så fald bliver årsresultatet det samme som på det udsendte 
budget. 
 
Budgettet med disse ændringer vedtoges enstemmigt. 
 
Generalforsamlingen udbeder sig frem over budget og regnskab udsendt tidligere end dagen før GF 
afholdes. 
 
 
6. bestyrelsesvalg 
Per Thellersen valgt enstemmigt som formand 
Heidi Nørregaard og Dennis Waldemar valgt enstemmigt til bestyrelsen for to år. 
Henrik Bruun valgt enstemmigt til bestyrelsen for to år. 
Nina x valgt som juniormedlem til bestyrelsen. 



 
7. revisor, rev-suppl, best supl. valg 
Jan Thorhauge Frederiksen valgt som revisor, Bo Lind valgt som revisorsuppleant. 
Sofie M Jensen valgt som bestyrelsessuppleant. 
Der er ikke indkommet noigen kandidater til juniorsuppleant. Bestyrelsen kan administrativ udpege en 
sådan senere. 
 
 
8. udvalg 
grebudvalg 
Ronny, Anders V 
 
turudvalg 
Der var ingen der umiddelbart havde interesse i at sidde i dette udvalg - men der er sat penge af på 
budgettet til ture. Som enkeltperson kan man således aftale turarrangementer med bestyrelsen. 
 
 
konkurrenceudvalg 
Det tidligere konkurrenceudvalg træder tilbage, Anders V og Henrik vil gerne stå til rådighed. William 
og Ronny træder ind i udvalget,. 
 
festudvalg 
Lotte (?) 
 
Det fremhæves at alle udvalg kan indkalde ekstra hænder og støtte til konkrete opgaver. 
 
9. evt 
Mål- og visionsdiskussion, som bestyrelsen selv tog referat af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


