
Forslag til generalforsamling 
 

Forslag 1. Ombygning af Matas-kassen  
Mataskassen fjernes. På bagvæggen laves en 10 grades væg. Den faides over i 15 graders væggen til venstre for. 

Jeg forslår, at det laves som et selvbygger projekt i løbet af året. 

Budget. 15.000-40.000kr 

Hvorfor: Det er svært at bygge gode ruter på Mataskassen.  Samtidig er den også objektiv farlig ved styret. Man kan 

ramme 15° vægges sidde, og ved styrt fra taget risikerer man at svinge ind kanten af kassen. Med ombygningen vil 

jeg mene, at vi kan udnytte væggen meget bedre, med flere gode ruter, som flere faktisk kan klatre.  

Forslag 1a: Skal Mataskassen ombygges som selvbyggerprojekt?  

Forslag 1b. Skal Mataskassen ombygges af nogen man hyrer? 

Nuværende klatrevæg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreslåede løsning: (om det er med/uden den gamle forsætning synes jeg, ombygningsteamet skal beslutte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag 2: Fjernelse af hylden i diedren 
Hylden i diedren har flere ulemper.  

 Den er potentielt farlig, da man kan falde ned i den 3 klip over hylden. I praksis betyder det, at det er svært 

at bygge udfordrende ruter i diedren.  

 Hylden bryder en ellers lang væg, hvor man ellers kunne lave lange vedvarende ruter 

Der har i lang tid været meget begrænset med ruter i diedren, så på en eller anden måder, er det ikke motiverende 

for rutebyggerne at bygge der. 

Jeg forslår, vi fjerner hylden og laver en lodret væg i stedet for. Det vil give langt bedre muligheder for at bygge nogle 

gode lange vedvarende ruter og samtidig fjerne en risikofaktor.  

Hylden B er også dum at falde ned i. Den kan nemt fjernes.  

Er der nogen der savner spændingen ved om man falder ned i hylderne, kan man altid skrue en af de store 

volumener op… 

Budget: Selvbygger 5000-10.000kr (ombygges Mataskassen kan man genbruge lidt pladerne herfra, så passer farven 

også næsten) 

Forslag 2a: Er der opbakning til at fjerne Hylden i didren (A) 

Forslag 2b: Er der opbakning til at fjerne hylden (B) 

  



Forslag 3: Tilføjelse af plader (over pløks-grafik) 
Til højre for diedren vil man ret nemt kunne bygge lodret væg fra ny overhæng til diedren.  

Det vil give en god høj væg, på Pløks højeste sted. Det vil knytte væggene sammen og man vil kunne bygge lidt ud 

over det hele. Øverst på væggen er der en hylde, den kunne laves mobil eller til en klaphylde.  

Det går desværre ud over grafikken, hvilket jo er ærgerligt.  

Budget: 15-30.000kr som selvbyggerprojekt.  

Forslag:  Er der opbakning til at bygge plader mellem Ny overhæng og Diederen? 

 

  



Forlag 4: Greb-økonomi 
Jeg foreslå at greb-budgettet øges til 50.000kr i 2023. 

Klubben har masser af greb, men der kan stadig godt suppleres op med flere fede greb. 

Klatring og ruterne er klubbens vigtigste aktiv og fortsat udvikling af ”greb-beholdningen” giver bedre mulighed for 

at bygge nogle fede ruter.   

Jeg er klar over, at bestyrelsen er fleksibel, og at der har været brugt en del penge i 2022. Med klubbens gode 

økonomi burde der være plads til at budgettere højere end de vanlige 30.000kr. 

Forslag: Greb-budgettet sættes til 50.000kr 

  



Forslag 5: Større ombygning i baghallen.  
Jeg foreslår, at man fjerner slabvæggen og bygger en ”omvendt trekant” (se billlede). Det vil giver lidt mere let 

overhængende væg. Det vil tage lidt af pladsen i taget, men kva væggen er overhængende kan man stadig klatre tæt 

på igennem taget.  

Hvad så med slabbet?  

Bruns berg er sådan lidt en mærkelig kasse. Til venstre for Bruuns berg er der en lille overhængende Væg. Falder 

man på de øverste meter (A) risikerer man nemt at ramme venstre topkant på Bruuns berg i styrtet.  

Jeg foreslår at bruun berg skæres væk og erstattes af et slab (dog lidt mindre slabbet en slabtårnet). Jeg tror det vil 

give mulighed for meget bedre ruter, der slutter i område B. Samtidig vil man kunne bygge ruter hvor man kan tillade 

at folk er pressede på fladen A (det kan man ikke nu). 

Kaminen forsvinder, men i den anden del af hallen er der en anden kamin og den lange diedre vil man også kunne 

bygge noget næsten tilsvarende.  

Jeg har ikke et færdigt oplæg, så dette er mere et diskussions oplæg. Man kunne måske beslutte om det er noget 

man skal arbejde videre med eller skrinlægges!? 

Forslag: Skal der arbejdes videre med en ombygning bagerst i hallen?  

 

  

 

 

 


