
 

Referat af Pløks generalforsamling 27/2-2019. 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent og referent. 
Jan Mathorne valgt som dirigent, Thomas Rosenberg valgt som referent 
Jan konstaterede at generalforsamlingen er lovformeligt og rettidigt indkaldt. 

2. Formandens beretning. 
Formand Per Thellersens beretning for 2018 medsendes referatet som bilag. 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år, herunder de 
forslag indsamlet i efteråret 2018. Som en del af dette punkt vil bestyrelsen 
fremlægge et projekt om etablering af en udendørs væg, et projekt som 
bestyrelsen ønsker en drøftelse af som indledning til en beslutning under pkt. 
4.  
A) Gennemgang af årets aktivitetskalender for 2019 ved Dennis, inkl. ture, 
konkurrencer, klubaftner og rutebygger-dage. Se kalenderen på Pløks 
hjemmeside. 
B) Input fra forslag fra efteråret. Gennemgang ved Annette. Herunder: 
B1) Skabsplads oppe i gangen, der er sat penge af, men en godkendelse fra 
kommunen udestår.  
B2) Opvaskemaskine – Sune arbejder på sagen.  
B3) Flere kurser/workshops for alle – bestyrelsen vil gerne tage initiativ til at 
organisere dette. 
B4) Flere kurser/workshops for instruktører og vægvagter – bestyrelsen vil 
gerne tage initiativ til at organisere dette. 
B5) Renovering af væg-plader – ombygning af Matas kassen. Spørgsmålet er, 
om vi har ressourcer og penge til både en større renovering/ombygning af 
vores indendørs væg, og det næste forslag vedr. at bygge en ny en udendørs 
væg. 
C) Ny udendørs væg på gavlen af hallen 220 kvadratmeter 11-12 meter i 
højden og 14-15 meter i bredden. Virklund Sport er kommet med et forslag. Et 
økonomisk overslag blev fremlagt, i alt 747.500,-. Byggetilladelse er givet af 
både skolen og kommunen. Bestyrelsen er i gang med at søge om tilskud fra 
fonde. 10 ansøgninger er enten sendt af sted eller vil blive sendt. Indtil videre 
er der søgt om i alt 1.200.000 fra de første 5 fonde, hvor meget vi ender med 
at få er uvist, men der er budgetteret med en forventet indtægt på 450.000,-. 
Kommunen vil gerne bidrage med midler fra vækstpuljen på 58.500,- såfremt 
byggeriet bliver til noget. Bestyrelsen stiller forslag om at Pløks bidrager med 
egenfinansiering på max. 300.000,-. Der er indregnet en buffer til uforudsete 
udgifter på 15% - ca. 100.000,-. 
Argumenter imod: Udendørsvæggens levetid kendes ikke og ej heller de årlige 
vedligeholdelsesomkostninger. Den indendørs væg mangler vedligehold, 
herunder indslags-møtrikker mange steder. 
Argumenter for: Det vil give en ny dimension til klatringen for alle Pløks’ 
klatrere og fantastiske sommeraftner. Andre brugergrupper kan komme og 
bruge den udvendige væg. Vi får plads til flere medlemmer. Vi har allerede 
fået byggetilladelse og fået tilskud fra kommunen. Det vil frafalde, såfremt vi 
ikke får bygget væggen i nær fremtid. Mange mener vores indendørsvæg er 
god, og har mange variationer, og giver mulighed for at træne til klatring på 



  

udendørs klippevægge. Der mangler nogle indslags-møtrikker, men 
omkostningen og tidsforbruget til udskiftning af disse er ikke stor. Det vil 
samtidig være en stor reklamesøjle for Pløks. 

4. Behandling af indkomne forslag.  
4.1) Forslag om medlemsstop. Af Tommy Marinussen. 35 mennesker i hallen 
opleves som mange. 5 mennesker i hvert boulderrum er grænsen. 
Argumenter imod, det er hyggeligt med mange mennesker, der er dage med 
få klatrere, og der er mulighed for at vi kan udvide åbningstiden, og så 
kommer der nye klatrevægge i københavnsområdet så ”konkurrencen” om 
medlemmer bliver større. Anbefaler et der prøves andre tiltag først, og at 
bestyrelsen gives mandat til en administrativ regulering. Som forslaget er 
formuleret betyder det også, at der ikke kan komme nye klatrere på 
børneholdene. Der er en begrænsning på 50 mennesker i hallen jf. 
brandmyndighederne. Det er ikke sikkert, at vi som en kommunalt støttet 
forening må lave medlemsstop. Forslaget frafaldes, og bestyrelsen vil holde 
øje med udviklingen og iværksætte nødvendige tiltag, hvis/når det bliver 
nødvendigt. 
4.2) Nye højtalere i boulderen. Budget op til 15.000,- Af Tommy Marinussen. 
Enstemmigt vedtaget. 
4.3) Betalt rutebyg. Af Annemarie Bøttger. Budget på 10.000,- For: Det kunne 
være rart med flere lette ruter, og der bygges ruter på de flader, der længe har 
stået tomme.  
Imod: Der er allerede sat 14.000,- til at bygge nye ruter/uddannelse af rute-
byggere. Der er rutebygger-aftner, og man kunne opfordre til at der bygges 
lette ruter, eller bygges på de ubenyttede flader. Det er klubbens ånd, at vi 
klarer det internt i klubben, da vi har mange, der kan bygge lette ruter. Vi 
mangler greb. Afstemning: tre for, mange imod. Forslag er nedstemt, men 
mange gode indslag blev drøftet, som rutebyggerudvalget kan handle ud fra. 
4.4) Allokering af budget til udendørs væg. 300.000,- i 2019 budgettet. 
Motiveret ud fra diskussionen under punkt 3). For: mange. I mod: tre. Forslag 
vedtaget. 
4.5) Ændringer til vedtægterne. En række større ændringer bl.a. grundet 
praksisændringer siden sidste revision blev vedtaget, og en række mindre 
rettelser, primært sproglige rettelser og stavefejl. Motiveret ud fra det 
fremlagte forslag på hjemmesiden og gennemgået på generalforsamlingen. 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Hvis kontingentet skulle have fulgt inflationen siden sidste prisstigning, skulle 
det i dag have været på 1.037,-. Forøgelse af kontingentet vil hjælpe på 
hurtigere at fylde kassebeholdningen efter udgifter til ny udendørs klatrevæg 
og til at kunne renovere vores indendørs væg indenfor en overskuelig 
årrække. To forslag. Forslag 5.2: 1.000,- for voksne og 750,- for børn. Forslag 
5.1: 800,- og 25% i familie- og juniorrabat. For 5.2: 3 i mod mange. Forslag 
5.2. forkastet. For 5.1: mange, imod: 7. Forslag 5.1. vedtaget. 

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 
Fremlagt af kassereren, Christian. Vi har haft øgede indtægter grundet flere 
medlemmer, og fået større tilskud fra kommunen. ”Væg nybyg” dækker i år 
over det nye nøglesystem. Ordensudvalg = rengøring. Regnskab er godkendt 
af revisoren. 



  

Budget blev fremlagt. Den budgetterede kontingentindbetaling er muligvis for 
høj, idet den vedtagne kontingentforhøjelse først træder i kraft fra 2020. Til 
gengæld er tilskuddet fra kommunen formentlig budgetteret for lavt. 

7. Valg af bestyrelse. 
Mads Thygesen er genvalgt som næstformand. Thomas Rosenberg valgt som 
kasserer. Denis Waldemar genvalgt som bestyrelsesmedlem. Karl valgt som 
juniorrepræsentant.  

8. Valg af 1 revisor – Jan Thorhauge genvalgt, 1 revisorsuppleant – Jan 
Mathorne genvalgt og 1 bestyrelsessuppleant – Jens Peter Hansen valgt. (og 
evt. en suppleant for juniorrepræsentanten – Frederik valgt.). 

9. Eventuelt 
Kunne man have generalforsamlingen tidligere, så kontingentændringer kan 
have effekt allerede fra indeværende år? Man kunne også flytte 
kontingentperioden 1 måned frem.  
Stor tak til Christian for de 6 år som kasserer i Pløks.  

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.58. 

 

Referent: Thomas Rosenberg / godkendt af dirigent Jan Mathorne 

Skovlunde 27/2-2019 

 


