
Referat af generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub 
Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.00 
 
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
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. Eventuelt. 
 
Bestyrelsens formand, Per Thellersen, bød velkommen til generalforsamlingen og gik direkte til punkt 1 på 
dagsorden. 
   
Punkt nr. 1: Valg af dirigent of referent.  Peder Jensen blev valgt som dirigent og Heidi Nørregaard som 
referent. 
 
Per gav herefter ordet til Peder som fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig.  Peder spurgte forsamlingen om der var kommentarer til dagsorden. Der var hverken 
indkomne forslag eller kommentarer der ikke kunne behandles under punktet eventuelt (pkt. 8). 
Peder spurgte om der var medlemmer til stede med fuldmagter, Christian Jensen fortalte at han havde to 
fuldmagter.  
 
Punkt 2: Formandens beretning. Peder gav ordet tilbage til formanden Per Thellersen.  
Formandens beretning inkluderet som separat bilag. 
 
Punkt 3: Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsens stillede forslag om at indstille Poul Erik Larsen og Kim Bruno Andersen som æresmedlemmer i 
Pløks for deres lange og trofaste engagement i klubben.  
Henrik Brun fortalte om KB og Poul Eriks virke i klubben og om baggrunden for forslaget. Begge de 
indstillede har i særlig grad været afgørende for klubbens eksistens, og man ønsker således at anerkende 
dette store engagement. Som æresmedlem i Pløks forbliver man medlem for livet uden at blive afkrævet 
kontingent.   
 
Poul Erik havde i den forbindelse meddelt at han ikke ønskede titlen som æresmedlem. Der blev stemt om 
bestyrelsens indstilling af Poul Erik som æresmedlem. 27 stemte for, 3 stemte blankt – dermed er det op til 
Poul Erik selv om han vil forblive menigt medlem eller modtage valget. 
Der blev stemt om bestyrelsens indstilling af KB som æresmedlem. 27 stemte for, 3 stemte blankt.  
 
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen stillede forslag om at fastholde kontingent på kr. 600 om året da klubben til stadighed etablerer 
økonomisk overskud.  
Som noget nyt indstiller bestyrelsen et forslag om fastsættelse af kontingent for de børn der går på 
tumlinge, børne eller juniorhold på kr. 450 årligt, da dette ikke har været præciseret i klubbens regler 
førhen.  



Når man bliver 15 år skal man betale normal voksenkontingent, da man i den alder ifølge klubbens regler, 
har mulighed for at sikre og klatre selvstændigt på væggen.  
Der blev stemt of forslaget, alle 30 tilstedeværende stemmer stemte for.  
 
Punkt 5: Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 
Regnskabet for 2015 og budget for 2016 inkluderet separat som bilag. 
 
Regnskabet blev i hovedtræk  gennemgået af kassereren Christian Jensen, herunder forklaring på et par 
større differencer i forholdet mellem budgetterede og faktiske bogførte beløb. Bl.a. vægvedligehold hvor 
der er brugt kr. 50.000 i stedet for de budgetterede kr. 30.000, årsagen er at udgifterne til den afholdte 
Mesterskabscup er bogført på denne konto. En anden post der er overskredet ift. budgettet er 
festudvalget, årsagen er en forhøjet aktivitet samt klubbens jubilæum der ligeledes er bogført på denne 
post.  
 
Pløks har i 2015 genereret et overskud på kr. 12.000 trods at der var budgetteret med et underskud. 
 
Da det desværre ikke var muligt for revisoren at revidere regnskabet inden generalforsamlingen, vender 
bestyrelsen tilbage med det reviderede regnskab snarest muligt. 
 
Budget 2016: 
Per Thellersen informerede om at der er sat flere større byggeprojekter/initiativer i gang og at bestyrelsen 
nu ville præsentere de konkrete forslag samt redegøre for økonomien på budgettet for 2016. Selvom 
projekterne er af større karakter ville de ikke blive sat til afstemning på generalforsamlingen, men man 
ønskede naturligvis dialog blandt medlemmerne og enighed om projekternes udførsel.  
 
Øvre Boulder: Dennis Waldemar fortalte at projektet, der allerede er igangsat, indebærer total ombygning 
af boulderen. Førhen var der meget spildplads pga. især gangen og klatretønden. Boulderen får i øvrigt ny 
campusvæg på 65 grader samt nye madrasser.  
 
Nuværende Cafeområde – her vil der blive etableret 40 graders boulder samt og træningslokale. 
Derudover bliver der plads til sofaer mm. 
 
I de to boulder projekter bliver der i alt bygget 70 kvadratmeter bouldervæg. I alt er der budgetteret  kr. 
50.000 til etablering af de to nye boulderområder. 
 
Gamle boulder:  Her etableres der foruden nyt indgangsparti et nyt køkken og cafeområde. Det nye køkken 
inkluderer håndvask, kaffemaskine, opvaskemaskine mm. Cafeområdet arrangeres med et højt bord samt 
tilhørende stole, derudover et lavere siddearrangement m. bord. Der kommer nyt gulv og biblioteket bliver 
der også plads til. 
Stilladset der alligevel ikke benyttes mere sælges, dermed frigives der ekstra plads til denne ombygning.  
I alt er der budgetteret med kr. 60.000 for etablering af nyt køkken/café. 
 
Fælles for de tre byggeprojekter er at de 100% foregår ved frivillig arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at så 
mange som muligt giver en hånd med, det eneste krav er at man skal kunne løfte en skruetrækker. 
 
Varme i klubben: 
Der er nu planlagt at få lavet varme i klubben, det gøres ved at etablere en varmeflade i det eksisterende 
cirkulations anlæg. Skolens VVS ansvarlige er taget med på råd, skolen/kommunen har anslået at det 
kommer til at koste ml. 40-80.000. Varme i Klubben er derfor budgetteret til kr. 60.000 
  



Det øvrige budget blev gennemgået – festudvalgs posten er sat op fra kr. 5.000 til kr. 15.000 pga. et ønske 
fra festudvalget om at arrangere og afholde både sommerfest og julefrokost. Det budgetterede resultat for 
2016 er på kr. (minus) -223.000 
Den generelle stemning for forslagene var positiv, budgettet blev taget ad notam. 
 
Punkt 6: Valg af bestyrelse 
Formand Per Thellersen er på valg og genopstiller. Per blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem der vælges for to år ad gangen. Henrik Brun og Heidi Nørregaard er på valg. Heidi 
genopstiller og Pelle Reiff stiller op. Heidi og Pelle blev valgt.  
Rasmus Emil stiller op til posten som juniorrepræsentant i bestyrelsen, Rasmus Emil blev valgt. 
 
Punkt 7: Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for 
juniorrepræsentanten. 
 
Jan Thorhauge Frederiksen genopstiller som revisor, Jan blev genvalgt. 
Peder Jensen genopstiller som revisorsuppleant, Peder blev genvalgt. 
Henrik Brun opstiller til posten som bestyrelsessuppleant. Henrik blev valgt.  
William opstiller til posten som suppleant for Juniorrepræsentanten, William blev valgt.  
 
Dermed består bestyrelsen af: 
Per Thellersen, formand 
Mads Thygesen, næstformand 
Christian Jensen, kasserer 
Dennis Waldemar, medlem 
Pelle Reiff, medlem 
Heidi Nørregaard, medlem 
Henrik Brun, suppleant 
Rasmus Emil, juniorrepræsentant 
William, suppleant for juniorrepræsentanten 
 
Punkt 8: Eventuelt   
Per Thellersen havde fra Poul Erik modtaget et forslag om at få testet og godkendt klatrevæggen til 
Tivoliklatring. Forslaget blev diskuteret, det er sandsynligvis er en omkostningstung affære. Vi blev enige 
om sikkerhedsudvalget arbejder videre med forslaget og beder Poul Erik om et mere detaljeret/ konkret 
forslag. 
Det blev samtidig slået fast at som væggen bliver brugt i dag i klubregi, er alle godkendelser som de skal 
være.  
 
Dennis Waldemar fortalte om klubbens skift af administrativt system til Klubmodul. Klubmodul samler og 
giver sammenhæng til alle de administrative opgaver i klubben, medlemskontingent, hjemmeside og 
økonomi.  Dennis har udviklet en fantastisk flot hjemmeside med quick links og integration til Facebook, 
dermed bliver Forum droppet da det alligevel mere eller mindre er overtaget af Facebook funktionen. 
 
Grundet skiftet til Klubmodul skal alle medlemmer melde sig ind igen. Hvis man på et tidspunkt har tilmeldt 
sig til arrangement via Dansk Klatreforbund har man allerede profil og skal ikke lave en ny.  
 
Udover Klubmodul introduceres der nye medlemskort, medlemmer får et nyt kort hvert år. Man har 
mulighed for at få noteret sit uddannelsesniveau på kortet, og kan således bevise sin uddannelse når man 
klatrer i andre klubber. 



Alle medlemmer der har en form for tillidspost (vægvagt, bestyrelse osv.) får et kort i en anden farve 
(guldkort). Dette for at tilgodese nye medlemmer der nemt kan genkende folk man kan henvende sig til. 
 
I forbindelse med Klubmodul og nye medlemskort bliver der udsendt et brev med en trin-for-trin vejledning 
til alle medlemmer. De nye kort sendes ikke ud, men man får en mail når kortet er klar til afhentning.  
 
Under punktet eventuelt blev der i øvrigt talt om:  

- Omklædningsrummene ikke er helt funktionelle og lader meget tilbage at ønske. Det sker ofte at 
vandet løber fra haner eller brusere. Mads Thygesen tager en snak med skolens pedel om at få 
ordet dem. 

- Familieklatring/Åben hus arrangement ønskes. Der kan altid tages initiativ til sådanne 
arrangementer blandt medlemmer af klubben. 

- Stor ros til udvalgene og bestyrelsen – godt med en aktiv klub.  
- Indgangsdør og skilt til klubben ønskes således at der bliver åbnet op udadtil og man bliver hilst 

velkommen.  
- Forslag fra Astrid om træningshold. Der er mange mennesker spørger efter det. 
- Trænersamling, brugerbetaling og løn til trænere blev diskuteret. 
- Flere arrangerede ture 
- Klubtrøjer, bliver snart tilgængelig med Sofies nye logo.   


