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Jeg vil starte beretningen med noet usædvanligt for pløks, noget vi har arbejdet på i mange år, men som 

først i år er lykkedes for os: Vi har præsteret et underskud !!! Måske ikke noget der i sig selv burde være et 

mål, men når det drejer sig om at anvende midler til forbedringer i klubben til fælles gavn og ikke er et 

udtryk for underkud for på driften, så er det faktisk en positiv engangsforteelse. 

Årsagen til dette underskud er også det mst markante der er sket i klubben det sidste år. Som bestyrelsen 

annoncerede på sidste års generalforsamling, så har vi – altså ikke bestyrelsen, men klubbens medlemmer – 

bygget væsentligt om i det forgangne år. For at sikre, at der fortsat er et anvendeligt boulderområde var 

første etape at ombygge boulderen på hemsen, så denne blev moderniseret og designet af de interesserede 

parter. Dennis, Jens Peter og Anders må have den største tak for denne ombygning, som har resulteret i en 

ny, flot og nu meget anvendt boulder på Hemsen. Dette var dog kun første skirdt i 3-trins raketten, hvor 2. 

skridt vel var det primære mål med byggeprojektet, nemlig at etablere et køkken/café miljø hvor den gamle 

boulder var, således at vi kunne få et integreret klatre- og cafémiljø. Dennis og Mads tog det første initiativ, 

men det var super dejligt at se, at mange medlemmer kom til, at håndværkerne så at sige væltede ud af 

skabet og bidrog med en stor arbejdsindsats. Lars, Ulrich, Thomas enøje slutter sig til boulderbyggeholdet og 

får med en eminent indsats bygget et flot køkken, reol, bord osv – et miljø som vi alle nyder stor gavn idag, 

så tak for indsatsen og for det gode resultat. Det sidste trin som stadig er igang er at få bygget endnu en 

boulder i den gamle café. Her er vi snart i mål – der mangler stort set kun en madras, så kan også denne 

boulder tages i brug. Alt ialt har dette byggeprojekt taget snart 10 mdr. men vi skal jo tænke på, at alt 

arbejdet er foretaget med frivillige kræfter. Ganske vist har byggeprojektet kostet en del, men det er ikke 

omkostninger til håndværkere der har tynget projketet. De samlede omkostninger for de 3 byggeprojekter 

beløber sig til over 150.000. 

Et sidste byggeprojekt som måske mere er ”pløks-agtigt” er etablering af varme i hallen. Her viste det sig 

nærmest umuligt for alvor at bruge penge – kommunen overtog ansvaret for etablering af rørforyningen til 

vores ventilationsanlæg og nu kan vi nyde varmen – her er det vist primært Henrik, Christian og Thomas 

som skal have et klap på skuderen !   

For så også at nævne noget omkring selve vores kerneaktivitet nemlig klatringen. Vi har fået etableret nogle 

meget velfungerende introkurser, som både har medført en bedre vedligeholdelse og introduktion af nye 

medlemmer og som faktisk har været meget velfungerende. Det skyldes både en stor indsats fra Astrid men 

også det koncept, at planen for dette blev lagt fra årets stort, kurserne fordelt og så har planen holdt – 

SÅDAN ! Det med medlemsfastholdelse har vi ikke analyseret nærmere men kan konstatere, at vi nu har 

over 270 medlemmer – tror det højeste i flere år. En af vores bekymringer ved klubårets start sidste år i 

forbindelse med introduktion af klubmodul som vores administrative system var faktisk, at alle medlemmer 



skulle melde sig ind på ny, og det kunne måske koste på medlemstallet, men det har ikke synes at være 

tilfældet. Til gengæld har vi nu via klubmodul fået både en super flot hjemmeside, et nemmere administrativt 

system, nem kursustilmelding og sidst også en flot webshop – hermed også en opfordring givet videre til at 

benytte denne – og så lige reminder om, at vi fortsat søger en webshopsbestyrer ! I den her forbindelse lige 

en speciel tak til vores webmaster og vores energifyldte duracell kanin Dennis, som synes absolut 

uudtømmelig for arbejdskraft, ideer og handlekraft  

Vi fik også endnu engang gennemført vores totalkonkurrence – godt gennemført, mange deltagere dog 

savnede vi flere deltagere fra pløks og ikke mindst vores egne juniorer, så der er overvejelser om at gøre 

konkurrence til også at være vores klubmesterskab og dermed lokke flere til. Vi rpøvede også i år et koncept 

om at betale os fra en del af rutebygningen, hvilket gav anledning til en smule bekymring. Dels har vi ikke 

haft tradition for at betale os fra vores kerneopgaver og dels kunne det måske medføre, at andre så ikke ville 

bygge ruter, men resultatet blev faktisk, at vi samlet set fik bygget flere ruter til konkurrencen end vi har 

gjort i mange tidligere år, så umiddelbart ikke nogen dårlig beslutning. 

Igen i år har vi haft et vulfungerende koncept omkring vores tumlige/børne/juniorhold med nogle meget 

dedikerede trænere. Både det træningsmæssige og det organisatoriske omkring holdene fungerer 

fremragende med et meget selvkørende trænerteam, så også en helt specielt tak til dem for deres indsats 

uge efter uge. 

Det har dog også været et år med visse udfordringer. Vi har igennem hele året haft svært ved at få beast 

vagterne i vores åbningstid, med det resultat, at vi ikke kunne holde åbent så ofte som vi gerne skulle. Det 

er ikke en acceptabel situation og det vil helt klart have vores fokus i bestyrelsen i det kommende år. Faktisk 

har vi arbejdet på en ændring af vores nøglesystem, allokering af vagter samt reduktion i muligheden for 

prøvetimer på ethvert tidspunkt. Alt sammen noget der gerne skulle få vores vagter til at ville holde åbent i 

hele vores åbningstid. Vi har mange vagter og mange der står på spring, så det er ikke forsi vi mangler 

vagter, men mere et spørgsmål at få alle til at tage deres vagter. Mere herom senere på generalforsamlingn. 

Afslutningsvis et par gode oplevelser i 2016. Vi har haft en klubtur til Bornhold, hvor der var mulighed for at 

få nogle af vores nye medlemmer med ud på klipperne. Et super godt arragnement sammen med B&W, som 

både gav god klatring i Moseløkke stenbrud og bød på hygge og god mad rundt om bålet, en type af 

arangement som vi håber at kunne lave flere af. Og så synes der at være en tradition på vej, hvor vi holder 

julefrokost i hallen, med fri øl, DJ dans, sjove lege  og den klassiske bord-boulder -  igen et arrangment hvor 

nye medlemmer tog del i planlægning og udførelse og dermed bliver en mere integreret del af klubben. Lad 

os endelig fortsætte dette. 

Med disse ord runder vi endnu et godt år af i Pløks – jeg glæde mig personligt til det næste. 

 

Per Thellersen 


