
Pløks, Skovlunde Klatreklub 
 

Referat af generalforsamling 

 
Onsdag d. 25. februar 2015 

 
 
Der er afholdt generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub, den 25. februar 2015 kl 18:00 i 
klubbens lokaler. 
 
 
Dagsorden (i følge vedtægterne) 
 

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, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for 

juniorrepræsentanten. 
8. Eventuelt. 

 
 
1 Valg af dirigent og referent 

 
Peder Jensen blev valg som dirigent, Heidi Nørregaard som referent. Peder fastslog at indkaldelsen var dateret 
den 21. januar 2015 og at general forsamlingen var lovlig indkaldt. I alt 19 stemmeberettigede var mødt op til 
generalforsamlingen, ingen fuldmagter medbragt. 

 

2 Formandens beretning 

 

Pløks generalforsamling 2015 

Formanden beretning 

Allerførst vil jeg gerne benytte lejligheden til sige en stor tak til alle de frivillige der har ydet en indsats for 

klubben både stort som småt. Vi er en klub der eksisterer på et grundlag af frivillig arbejdskraft, så uden 

medlemmernes indsats ingen aktivitet i klubben. Det gælder såvel trænere som instruktører, koordinatorer, 

rutebyggere, turarrangører, folk der sidder i udvalgene samt enhver for praktisk hjælp i klubben 



Til trods for at der i det forgangne år ikke er sket de helt store revolutionerende ting i klubben, så er der dog 

nogle aktiviteter som jeg gerne vil fremhæve: 

Vi har fået etableret en vandforsyning med dejligt koldt vand samt vask i baren, hvilket faktisk var et projekt 

som Dennis startede, men som Thomas har haft en meget stor aktie i og i stort omfang har etableret dels på 

egen hånd og med fra diverse håndværkere. Et projekt til over 30.000 men bestemt pengene værd. En stor 

tak til Thomas for indsatsen. 

Vi har fået afholdt ren succesfuld totalkonkurrence til trods for at vi har haft udskiftning i såvel selve 

konkurrenceudvalget samt de administrative kræfter bag konkurrencen. En konkurrence som både appellerer 

til nogle af de hårde klatrere men også til bredden, så det svarer nok meget godt til klubbens DNA, hvorfor 

jeg også håber at vi fortsat vil kunne afholde denne konkurrence. 

Vi har fået etableret ”pizzaaftener” med rutebygning, nogen gange med flere deltagere end andre, men dog 

et initiativ for at fortsat at få fornyelse af vores væg. Desuden har Peter og Annamarie afholdt nogle 

torsdagstræninger – igen et initiativ på frivillig basis som værdsættes. 

På børne-juniorfronten har vi gennem hele året haft tumlingehold med Jesper som ankermand, hvilket har 

fungeret fint og med en venteliste virker det som et tilbud mange gerne vil gøre brug af, så det håber jeg at 

Jesper fortsat har energi til at gennemføre. Juniorholdet har skiftet trænere, selvom både Sofie og Andreas 

har været med i en længere periode, så er det nu dem der har overtaget ansvaret efter William. Også en tak 

til jer for en stor indsats med megen hygge og god træning for vores juniorer. 

Så har det også været et år hvor vi har fejret klubbens 25 års jubilæum. Et ganske fint arrangement med 

mange deltagere. At vi også lige fik en boulderkonkurrence med og i den forbindelse også fik sat navne på 

vores forskellige vægge, gjorde bestem ikke jubilæet mindre mindeværdigt. Højdepunktet til jubilæet må dog 

være en kombination af en tur ned af memory lane med mester Bruun ved roret efterfulgt af et sublimt 

måltid frembragt af vores energibombo og multikunstner Dennis, så en stor tak også til jer. 

På medlemsfronten er der ikke meget nyt at meddele – vi fastholder stort set vores medlemsskaremed den 

naturlige udskiftning som også må forventes. Ikke at vi ikke gerne vil fastholde nogle flere medlemmer, men 

vi må også erkende at med det begrænsede udbud vi har af træningsforløb, ture og arrangementer, så 

appellerer vi mest til de klatrere som gerne vil nyde vores gode faciliteter, men som også kan klare sig på 

egen hånd. 

Et par mindre tiltag som også lige er værd at nævne, er at i har fået etableret Mobile Pay, hvilket på mange 

måder kan livet lidt lettere både for vægvagterne og for kasseren. Så har vi ansat en rengøringshjælp, AK fra 

juniorholdet, så det vil hjælpe på hvordan klubben fremstår i det daglige. 

Vi er også blevet inviteret til et klubudviklingsprojekt gennem dansk klatreforbund, hvor der mulighed for 

inspiration fra lignende klubber, evt. træningsbesøg i de andre klubber, mere støtte fra forbundet i 



forbindelse med træneruddannelse, generel udvikling i klubben osv. Videre. Det virker som forbundet er 

mere udfarende og parat til at søtte/hjælpe, så det håber jeg også kan komme os til gavn 

Til slut lidt information om nogle af de ting som bestyrelsen har drøftet mht aktiviterer i det kommende år, 

altså ikke noget vi kan love gennemføres, men som er på ” tegnebrættet” : 

 Yderligere træningssaftener for både eliten og for de ”ambitiøse motionister” 

 Afholdelse af junior DM samt totalkonkurrence 

 Fortsat fokus på kontinuert rutebygning via ”pizzaaftener” og rutebyggerworkshops. 

 Nyt system til medlemshåndtering og nye medlemskort 

 

Så alt i alt et tilfredsstillende år, hvor vi drevet klubben i overensstemmelse med vores værdier. 

Endnu engang tak til alle der har bidraget. 

Per 

 

 
3 Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten anbefalede at indkomne forslag fremover blev lagt ud på klubbens hjemmeside, så at det er muligt 
for medlemmerne at læse og forholde sig til forslagene inden generalforsamlingen. 
 
Følgende 3 forslag modtaget: 

 
1. Bestyrelsen forslår at teksten omkring indkaldelse til generalforsamlingen ændres, så der ikke længere 

står ordet ’skriftlig’. Dette gøres for at lette den administrative opgave med at udsendelse at brevpost. 
Ordlyden i § 5 kommer således til at se således ud: 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
 

Derudover foreslår Jesper Arvad følgende to ændringer i ordlyden i vedtægterne:  
 

2. Forslag 1 - § 5 ændres til følgende ordlyd: 
Generalforsamlingen indkaldes som minimum via klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med 
mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden.   
 

3. Forslag 2 - § 5.3 ændres til at kun er 1/3 i stedet for 2/3 af foreningens medlemmer der kan indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling – altså til følgende ordlyd:  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
når mindst 1⁄3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 



Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og indkaldes 
med 14 dages varsel. 

 
Bestyrelsen tilslutter sig Jesper Arvads (forslag 2) der omhandler det samme som bestyrelsens forslag 1, nemlig 
ordlyden i § 5 - indkaldelse til generalforsamlingen. Derfor trækker bestyrelsen deres forslag 1 tilbage. Det var 
der ingen indvendinger mod, derfor gik vi direkte til behandling af forslag 2.   
 
Forslaget blev drøftet generelt. Der var tvivl om hvorvidt nok medlemmer ville se indkaldelsen til 
generalforsamlingen på hjemmesiden. Bestyrelsen forsikrede om at man altid ønskede så mange medlemmer 
som muligt deltagende i generalforsamling og at indkaldelse via hjemmesiden er et minimumskrav. Det er 
således også intentionen at indkalde via e-mail og/eller evt. andre digitale medier, men bestyrelsen ønsker ikke 
at det bliver en forpligtelse, især da folk ofte skifter e-mail adresser og det er vanskeligt at have et opdateret 
kartotek. 
 
Afstemning om forslag nr. 2 
Der blev stemt om forslaget, 17 stemte for, 2 undlod at stemme. Forslaget blev dermed vedtaget    
 
Afstemning om forslag nr. 3: 
Forslag 3 blev kort drøftet og enstemmigt vedtaget. 

 
 
4 Fastsættelse af kontingent 
 
Der var generel debat om at dette punkt burde ligge efter pkt. 5, regnskab og budget for det kommende år. 
Skulle der f.eks. blive stillet forslag omkring et stort bygge eller renoverings projekt kunne kontingentet sættes 
derefter. 
 
Det blev enstemmigt besluttet at kontingentet på kr. 600 årligt forblev uændret. 

 
5 Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år 
 
Christian Jensen (kassereren) gennemgik det godkendte regnskab og uddybede de større poster. (Nye ’ekstra 
hårde’ madrasser og vandkøler/vask). Revisor Jan Frederiksen kommentarer og anmærkning til regnskabet blev 
læst op og diskuteret. Jan undrede sig over meningen med at der igen i år blev skabt et overskud og udtrykte 
bekymring over at der på trods af mange investeringer ikke er gjort noget aktivt for at tiltrække nye 
medlemmer.  
 
Umiddelbart svar fra bestyrelsen er at det ikke foreligger en beslutning at skabe et overskud, gennemgående 
tema og nævnt mange gange på generalforsamlingen er at der ER midler nok til alle de initiativer folk ønsker at 
planlægge. Der er endnu ikke sagt nej til gode ideer og forslag til aktiviteter, de der er blevet gennemført har 
blot ikke været omkostningstunge nok. 
 
Desuden er der lavet mange aktiviteter for at fastholde og tiltrække nye medlemmer, faste trænings aftner, 
netværksklatring, toprebs snore på ruterne, rutebygnings arrangementer, fokus på hjemmesiden især med 
henblik på henvendelser osv. Men bestyrelsen enig i at der skal kigges på større investeringer/bygge tiltag. 



Der er pt. et overskud i foreningen på kr. 420.000 
 
Herefter var der en generel diskussion omkring tiltag i klubben, især ’for og imod’ at hyre professionelle rute 
byggere, der ikke har været prioriteret hidtil da klubben er baseret på frivillighed. 
 
Jan havde desuden i sin anmærkning skrevet, at indtægter via Mobile Pay ikke reelt kan revideres. Christian vil 
skrive til alle vægvagter og bede dem sørge for at der fremover bliver lavet bilag på Mobile Pay indbetalinger. 
 
Christian gennemgik budgettet for 2015, der var ikke de store ændringer i forhold til sidste års budget. En 
større ’manglende’ post er at vi har opsagt vores ulykkes forsikring i klubben. Det blev nævnt fra 
sikkerhedsudvalget at der sagtens kan være en større udgift på kr. 1-200.000 indenfor de næste par år, i form 
af renovering/vedligeholdelse af væggene. Sikkerhedsudvalget kommer snarrest med et estimat.  
 
Der har igennem årene været flere gode forslag til større byggeprojekter – opbrydning af ’scene gulvet’ i hallen 
ville give et par ekstra meter i højden, udendørs klatring/klatretårn osv. 
 
Vi blev enige om at bestyrelsen faciliterer en debat på hjemmesiden omkring medlemmers ønsker og gode 
ideer til større projekter, med henblik på at træffe en beslutning på næste generalforsamling.  

 
 
6 Valg af bestyrelse 
 
Valg af næstformand for to år: Mads Thygesen genopstiller og blev valgt. 
Valg af Kasserer for to år: Christian genopstiller, og blev valgt 
Valg af junior repræsentant: Ingen opstiller, ingen valgt 

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

juniorrepræsentanten) 
 
Valg af revisor:    Jan Frederiksen genopstiller og blev valgt. 
 
Valg af revisorsuppleant:  Bo Langgaard Lind og Peder opstiller, Peder blev enstemmigt valgt. 
 
Valg af bestyrelses suppleant:  Sofie Most genopstiller og Annemarie Bøttger opstiller. Annemarie blev valgt 

med 9 stemmer, Sofie fik 4 stemmer. Det er et ønske fra bestyrelsen at Sofie 
fortsætter sin tilknytning til bestyrelsen og indkaldes til bestyrelsesmøderne, i 
forbindelse med sin rolle som træner for juniorerne – især da juniorerne ikke 
pt er præsenteret i bestyrelsen 

  

8 Nedsættelse af udvalg 
 

 
Greb udvalg:  



Består pt. af Andreas og Anders. Udvalgets opgave er indkøb af greb til klubben og konkurrencer. Da der ikke 
har manglet greb i år og stadig er helt nye ubrugte greb i tårnet, har udvalget i årets gang ikke købt yderligere, 
men solgt for kr. 2000 greb. Klubbens medlemmer er velkomne til at komme med forslag til indkøb. 
Andreas og Anders fortsætter i udvalget. 
 
 
 
 
 
 

Turudvalg:  
Der blev ikke valgt medlemmer til dette udvalg sidste år, det blev der heller ikke på dette års 
generalforsamling. Alle opfordres alligevel til at tage initiativer, et stort ønske om at genetablere den årlige 
påsketur der tidligere har været tradition for. Bestyrelsen opfordres til at løbende at spørge om der er andre 
der ønsker at være medlem af udvalget, evt. på Facebook. 
 

Konkurrenceudvalg:  
Stor ros til årets konkurrencer, der trods det var første gang for arrangørerne alligevel var utrolig godt 
arrangeret og gennemført. I år afholder Pløks derudover Junior DM. Peder og Andreas, Thomas Gregers og 
Astrid Blom blev valgt til dette udvalg. 
 

Fest- og arrangements udvalg:  
Christian blev valgt, da det alligevel som regel er ham der får julefrokosten op og stå. 
 

Sikkerhedsudvalg: Henrik, Thomas og Dennis sidder i dette udvalg. Der er behov for flere medlemmer, men 
nye medlemmer til udvalget vil blive personligt opfordret.   
 

Styrketræningsudvalg: Niels Førby blev valgt. 

 
9 Eventuelt  
 

 Generelt ønske om at der kommer flere trænings tiltag. 
Jesper Arvad ser et stort behov for en træner der kan og vil lave et børnehold for aldersgruppen 7-12 
år. Der er et ’hul’ mellem børnetræningen og junior holdet. Her kunne man også søge bredere blandt 
medlemmerne, evt. lave et stillingsopslag på Facebook. Det skal afklares hvilke krav der min. skal stilles 
til denne person. 
 

 Snak om mere støtte til Junior trænerne. Thomas Gregers meldte sig til denne opgave. Thomas ønsker 
en generel information omkring hvilke kurser der giver mulighed for at løse hvilke opgaver i klubben. 
 

 Reminder om at der stadig er åbne pladser på rutebygger workshoppen d. 17. marts 
 

 Ønske om en koordinering og større fællesskab mellem trænerne i klubben, koordineret fra 
bestyrelsen. Bestyrelsen er i gang med at arrangere en årlig træner/instruktør og vægvagts dag, med 
fokus på især nye og ændringer i normer fra DKLAF. 
 

 Ønske til bestyrelsen om at der skal laves en løsning vedr. varme i klubben om vinteren. 
 

 Ønske om at der bliver trykt eller genoptrykt nye klub trøjer – inkl. børnestørrelser. 
 

 Omkring hjemmesiden: Ønske om en mere dynamisk hjemmeside.  
Irriterende at man ikke kan bruge sin telefon til at tilføje en vægvagt, da nuværende Plug-in ikke 
understøtter telefoner. Forbundet er i gang med at købe et nyt medlems registrerings system, 



bestyrelsen overvejer at gøre brug af det nye system, det vil i så fald løse mange af de problemer vi 
har. 
 

 Opfordring til vægvagterne om, så vidt muligt at skrive sig på næste dags vagt før kl. 19. Bliver man nød 
til at aflyse vagten, så skriv gerne en besked på Facebook så at folk ikke tager turen ud til Klubben 
unødvendigt. 

 
Skovlunde, den 4. marts 2015, Heidi Nørregaard 


