
Indkommende forslag - pkt. 4 
  
Fristen for at indstille forslag til generalforsamlingen er nu overskredet. Herunder er de 

indkommende forslag opstillet. Forslagene kan ligeledes findes på ploeks.dk. 
  
Forslag 4.1: Medlemstop 
Medlemsstop ved ca. 400 medlemmer. Efterhånden er der ikke meget plads i klubben på 

almindelige klubdage, så en form for begrænsning bør diskuteres. 
Forslagsstiller: Tommy Marinussen. 
  
Forslag 4.2: Nye højtalere til boulderen 

Opgradering af musikanlæg, primært i boulderen. Budget op til 15.000,- kr.  

Forslagsstiller: Tommy Marinussen. 
  
Forslag 4.3: Betalt rutebyg 

For at bruge kvadratmeterne i klubben mere optimalt, foreslår jeg at vi køber os til at få 

bygget nemme ruter de steder i klubben hvor klubbens egne rutebygger ikke får udnytte 

væggene optimalt, et par gange om året. Her til afsættes 10.000,- kr. i budgettet. 

Eksempel: 

Lige nu er der kun 2 ruter på det nye store udhæng og et slag på tærsklen vil jeg tro at det på 

nuværende tidspunkt kun er 10% af klubbens medlemmer som kan klatre de ruter. Som jeg 

ser det er der mindst plads til to ruter mere og er de ruter nemme vil der være flere af klubben 

medlemmer som kan klatre der og på den måde vil hele klubben blive brugt mere optimalt. 

Forslagsstiller: Annemarie Bøttger. 
  
Forslag 4.4: Allokering af budget til udendørs væg 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et projekt med etablering af en udendørs væg. Denne 

påtænkes opført af en ekstern partner og det samlede budget er på ca. 750.000,- kr. Der 

ansøges om midler fra fonde men en del egen finansiering må forventes. 

Der allokeres 300.000,- kr. i 2019 budgettet til dette formål. Dog således at projektet kun 

igangsættes, såfremt der maksimalt budgetters med 250.000,- kr egen finansiering og dermed 

er 50.000,- kr. til uforudsete omkostninger. Projektet præsenteres i flere detaljer på 

generalforsamlingen.  

Forslagsstiller: Bestyrelsen.  
  
Forslag 4.5: Ændring af vedtægterne 

I dokumentet "forslag_vedtaegtsaendringer_2019.pdf" er er række vedtægtsændringer 

beskrevet. "Kommentar nummer 1-12" skal ses som selvstændige forslag, der kan stemmes 

om enkeltvis (hvis der er ønske om det). De ændringer, som ikke er "kommenteret" er alle 

mindre sproglige, grammatiske og layoutmæssige ændringer, som der stemmes om samlet. 

Forslagstilleren vil motivere forslaget yderligere, mundtligt under generalforsamlingen. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen. 

Bilag: forslag_vedtaegtsaendringer_2019.pdf 
  
Vi gør opmærksom på § 5.2 i vedtægterne som siger: Vedtægtsændringer kan vedtages på 

enhver generalforsamling, når 3⁄4 af de afgivne stemmer er for ændringerne. 
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