
Forslag til PLØKS generalforsamling 2017 

Vægvagtens ansvar 
Pt. skrives der på hjemmesiden at alle der har lyst til at komme og klatre kan komme til en prøvetime i klubbens 

åbningstid såfremt, der er en vægvagt. Deraf at det er vægvagtens ansvar at hjælpe denne person igennem en 

prøvetime.  

Der har gennem længere tid været massiver problemer med at få afsat vægvagterne. Et af problemerne hermed 

kunne være forårsaget af denne pligt, hvor man uden varsel pludselige skal håndtere nogle der gerne vil tivoliklatre. 

(det har jeg hørt nævnt) 

Jeg finder det ikke rimeligt at det er vægvagtens ansvar at afholde tivoliklatring (prøvetime) for interesserede på 

denne uanmeldte måde. Vægvagtrollen er vigtig og jeg mener den bør indeholde centrale ting for klubben som  

åbning/lukning, opsyn med klatringen. Det skal være muligt for vægvagten at få trænet selv under en vagt uden 

lange afbrydelser (som f.eks. tivoliklatring/prøvetime) 

Jeg tror, der tabes flere medlemmer pga. manglende vagter og deraf at væggen har uventet lukket, end der tilgår 

pga. prøvetimerne. Derfor bør prioriteringer være til fordel for vagterne.  

 

Jeg stiller derfor følgende forslag til PLØKS generalforsamlingen den 28/2-2017: 

Forslag 1:  
Afskaf denne prøvetime/tivoliklatringsret for interesserede på vilkårlige tidspunkter. Lav det om til ”den første 

tirsdag i måneden” eller ”den først tirsdag i måneden i ulige måneder” alt efter behov. Lav teksten om på 

hjemmesiden og lad vagterne henvise til denne dag.  

(Opfordring; Lav evt. dobbeltbooking af vagterne på denne dag, såfremt der skulle være  mange interesserede. Lav 

evt. et fast tidspunkt kl. 17 så folk ikke kom dumpende men det var en gruppe af mennesker der ville prøve på 

samme tid. Lad det evt. koste et dagskort 50kr. Disse kommentarer i () er ikke en del af forslaget der stemmes om 

men ideer. ) 

 

Såfremt ovenstående forslag ikke vedtages stilles følgende forslag: 

Forlag 2:  
Mulighed for prøvetime/tivoliklatring med en vægvagt afskaffes 

 

Såfremt ovenstående forslag ikke vedtages stilles følgende forslag: 

Forlag 3:  
Mulighed for prøvetime/tivoliklatring med en vægvagt afskaffes uden forudgående aftale med en koordinator. 

 

Venlig hilsen 

Tobias Bering Petersen 


