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Formanden beretning 

Der er meget godt at sige om 2017 året i Pløks og således en fornøjelse at få lov at opsummere dette på 
denne generalforsamling. 

I forlængelse af 2016 fik vi i år afsluttet vores 3-trins byggeprojekt med 2 bouldere og vores 
køkken/cafe område. Den øvre boulder er færdig og den sidste regning i den sammenhæng betalt, så vi 
har nu fået opgraderet vores faciliteter og brugt ialt over 200.000 på dette. Jeg synes det er med et super 
resultat og godt at se, hvad vi som klub med frivillig indsats kan organisere og gennemføre. 

En anden meget positiv oplevelse har været introduktion af vores kvartalsvise fordeling af vægvagter i 
vores åbningstid, som nu sker fra central hold med fast tysk disciplin, hvilket har medført at vi holder 
åbent i stort set alle vores skemasatte åbningstider, ja med enkelte undtagelser når glemsomhed eller 
lettere demens spiller ind. Dejligt at se, at der er fundet en løsning på et område, som tidligere har givet 
visse problemer.  

Ud over åbningstider har vi også lykkedes med at gennemføre et stort antal begynderkurser med høj 
kvalitet. En kursusplanlægning som er etableret i forbindelse med den årlige instruktør- og 
vægvatsamling. Så en stor tak til instruktører og vægvagter for at få dette lykkes. Måske dette er en af 
årsagerne til, at vi i årets løb samlet har haft over 320 medlemmer. Vi har også ændret på reglerne for 
prøveklatring, således at dette nu kun sker en gang om måneden via tilmelding med hjemmesiden. Det 
er ikke mit intryk at der har været overrendt til disse prøveklatringer, men intentionen var også dels at 
give vægvagterne bedre mulighed eller sikkerhed for selv at kunne klatre på deres vagter, og så 
observerede vi at mange at mange dukkede op til prøveklatring for at give børn og unge en oplevelse, 
men ikke med intention om at blive medlemmer i klubben. 

Vanen tro fik vi også gennemført Pløks Open med skal vi sige en slutspurt af en indsats med Dennis 
som organisator, så stor tak til både Dennis og alle som bidrog til konkurrencen. Vi fik solgt alle 50 
pladser blandt andet som følge af en læring fra tidligere år om, at der er behov for en større 
markedsføringsindsats for gøre opmærksom på konkurrencen i hele klatremiljøet. Den tog Iben og 
Bitten sig af med stor succes – jeg er helt sikker på, at der er genvalg til denne opgave igen i år til de 2 
ihærdige ! Til konkurrencen valgte vi at betale os fra bygningen af de 2 finaleruter, men faktisk fik vi 
bygget hele 38 kvalifikationsruter af vores egne rutebyggere, det er rigtigt flot og vidner om, at vi både 
har kompetencerne og et stort antal rutebyggere i klubben, hvilket jo er et fundament for at der til 
stadighed er sjovt at klatre i klubben. Det skal naturligvis også lige bemærkes, at vores egen Rasmus 
Emil vandt herrernes konkurrence, så ud over bredden i klubben, så har vi altså nogen som kan gøre sig 
gældende på et højere plan – godt gået ! 

I forlængelse af den positive oplevelse vedr. rutebygning til konkurrencen, så har vi også haft 5 af 
klubbens medlemmer på rutebygningskursus, hvilket har medført endnu større aktivitet i den daglige 



rutebygning, noget vi er mange der sætter pris på. Endvidere har rutebygningsudvalget fået arrangeret 
flere seancer med at pille greb ned og å sat nye ruter op – og desuden sørget for, at disse løbende bliver 
bygget i alle svaærhedsgrader, så der er ruter til alle. Tak for det !   

Af andre arrangmenter i klubben skal nævnes både sommerfest og julefrokost og klubaften. Blandt 
andet med vores relativt nye medlemmer belgiske Stan og Emily som arangør af julefrokosten, så det 
kan lade sig gøre at nye og udenlandske medlemmer engageret i det danske klubliv. Tak til alle der har 
været med til at arrangenere – desværre fik vi kun afholdt en enkelt klubaften til trods for at der var 
både god deltagelse og tilfredshed med arrangementet. Det vil vi forsøge at gøre noget mere af 
fremdrettet. Det skal også lige nævnes, at vi som klub deltog i ”sundheds og idrætsdag” i Ballerup 
Kommune d. 11 november – tror vi havde flere besøgende end foreaget med Bubber  

Som sædvanligt har vi haft et godt tumlinge, børne og junior setup med nogle engagerede trænere. Dog 
har vi fortsat behov for tilførsel af trænerkræfter, så hvis der er nogen som går med en trænerdrøm i 
maven, så giv endelig lyd – det kan vi godt bruge. Vi har igennem året – det vil mest Dennis – brugt 
krudt på at få etableret et nøglekortsystem som erstatning for vores nuværende systemnøgler. Det har 
taget tid, da det kræver samarbejde med skolen og kommunen, hvilket ikke har være tilstede i lang tid, 
men nu sker der noget og det vil vi orientere mere om senere. 

På den knap så positive front, så har vi i året løb haft 2 faldulykker dog uden rigtigt alvorlige skader til 
følge. Begge ulykker er belvet håndteret af vores sikkerhedsudvalg, som har fået deteljerede rapporter 
om hændelsesforløbene. Det har ikke medført ændringer i vores sikkerhedsprocedurer, men 
understreger at vi fortsat skal have fokus på sikkerhed, og dermed også en opfordring til alle om at 
være opmærksomme i dagligdagen i klubben, så vi kan undgå alvorlige ulykker,  

Det skal også nævnes, at vi året løb har haft klubture ude på klipperne, hvilket er noget vi fortsat gerne 
vil have som et indsatsområde i klubben. Der var klubtur til Bornholm sammen  

Vedrørende bestyrelsen og kommunikation, så har vi løbende skrevet korte nyhedsbreve, som er 
tilgængelige på klubbens hjemmeside, hvor alle også kan finde referater af bestyrelsesmøder. I 
bestyrelsen har vi i året løb sagt farvel til Pelle, som har meldt sig ud af klubben efter at være flyttet tæt 
på B&W.  

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

Per Thellersen 
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