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Kære Pløks’er 

 

Jeg plejer at starte med en bemærkning om, at det har været et godt år 

for Pløks for det plejer det jo at være! 

 

Har 2019 så også været et godt år? Det er jo subjektivt selv i forhold 

til en meget målbar parameter som antallet af medlemmer. På samme 

tidspunkt sidste år lige før generalforsamlingen var vi 392 

medlemmer og nu er vi i dag 435 medlemmer. Så hvis man er 

kasserer og kigger på indtægten eller er den ultrasociale type, som 

nyder en tirsdag aften i klubben med mange klatrere på væggen, ja så 

har det jo været en positiv udvikling. Er man derimod typen der gerne 

vil have adgang de fleste ruter når man har lyst til det og hellere vil 

lytte til stille musik fra summen fra de mange mennesker, ja så har det 

været knap så godt et år. Blot en observation i forlængelse af vores 

snak sidste år på generalforsamlingen om antal medlemmer og 

potentielt medlemsstop.  

 

Vi afsatte sidste år mange penge i budgettet til en udendørs væg og 

når den kløgtige observatør så tørt kan konstatere, at der faktisk ikke 

er etableret en udendørs væg, er det så gået godt eller skidt? 

Umiddelbart skidt, men dr er sket mange gode ting: Vi har udvalgt og 

søgt 10 fonde og fået tildelt 225.000kr fra 2 fonde. Vi har udarbejdet 

udbudsmateriale og modtaget tilbud fra 2 leverandører. Vi har fået en 

byggetilladelse. Vi er i tæt dialog med kommunen omkring 

restfinansiering og mangler – forhåbentligt – blot den sidste 

godkendelse før finansiering er på plads og samarbejde med 

kommunen omkring igangsættelse kan starte. Så også noget godt….. 

 

Apropos kommunen, så har vi 2 gange haft besøg fra kommunen, 

eller rettere en gang direkte fra kommunen og 1 gang fra en af 

kommunens venskabsbyer. D. 27 marts havde vi besøg af borgmester 

i Ballerup Jesper Würtzen og formand for kultur- og fritidsudvalget 

Charlotte Holtermann. 2 vigtige personer for Pløks, da de begge være 



støtter såvel økonomisk samt være behjælpelig med det som 

kommunen ellers kan tilbyde. Vi havde en god snak med dem og fik 

skabt et godt indtryk af Pløks. Det andet besøg fra kommunen – eller 

rettere et besøg var kommunens venskabsby i Burkina Fasso blev 

arrangeret fra dag til dag, da et andet besøg pludselig blev aflyst – og 

tak for hjælpen Thomas-et-øje ! Det var særdeles spændende med 

over 20 entusiastiske unge mennesker med kan vi roligt sige en anden 

hudfarve og en baggrund, men hvis I mangler et smil på læben, så gå 

ind på hjemmesiden og find en video af deres takkedans – det var det 

hele værd. 

 

På tumlinge/børne/juniorfronten er der fortsat fuld gang i den, selv når 

en af de gamle organisatorer som Jesper Arvad stopper, ja så tager 

andre over, så tak til Martin, Stine, Jannie, AK, Rasmus Emil og 

Caroline – og naturligvis til Mester Stampe der med utrættelig energi 

holder juniorholdet kørende. Her er mange ting at glæde sig over, 

Young Guns afholdt i marts, engagerede trænere, børn og forældre 

fornemmer jeg, et fortsat sundt fokus for børnene – og nå ja, så fik vi 

da også lige en bronzemedalje til DM for juniorer, tillykke med det til 

Rasmus Emil, godt gået      Er alting så fryd og gammen her? Well 

med over 1 års ventetid på for nye børn til holdene, så er det nok ikke 

alle, der kun synes det er positivt, men alle gør hvad de kan – og vi 

har kun de hænder vi har. Skulle der gemme sig en derude med en lyst 

til at bidrage som træner eller hjælper, så er der vist en plads åben! 

Som skal vi kalde det et supplement til den deciderede undervisning, 

ja så er det i år kommet rigtigt meget fart på børn/forældreklatringen 

søndag formiddag. Jeg har selv haft fornøjelsen af at være tilstede et 

par gange og det er en fornøjelse at se det store engagement blandt 

børn og voksne både på væggen og i forbindelse med indtagelse af en 

uendelig strøm af hjemmebagte boller. Jeg kan anbefale høreværn, 

hvis du kommer med sarte ører       

 

Af sådan mere driftsrelaterede aktiviteter, så har vi fået opjusteret på 

vores rengøringsaktiviteter, fået sat flere skabe op oppe på gangen, 

fået givet vores hjemmeside en ”overhaling” samt fået etableret et 

”ordensreglement”. Det sidste lyder måske simpelt, men jeg skal hilse 

og sige, at der er brugt en del timer og mange gode diskussioner på at 



nå frem til resultatet, som naturligvis kan findes på hjemmesiden. 

Meget andet er fortsat ”business as usual” om det så er vedligehold af 

kaffemaskine, tømning af glemmekassen m.m., men ikke desto 

mindre aktiviteter og indsatser som skal til for at få klubben til at 

fungere i dagligdagen, så tak til alle som på den ene eller anden facon 

bidrager hertil.     

 

Af andre aktiviteter som efterhånden er både tilbagevendende og en 

del af klubbens DNA kan jeg nævne: 

• Pløks open med afterparty – organiseringen kører efterhånden 

”på skinner”, men det er også en samlende begivenhed for 

klubben som giver os lejlighed til lige at stå sammen og få gjort 

det der skal til – ikke mindst i forbindelse med grebsnedtagning 

og vask ! 

• Instruktør- og vægvagtssamling. Den årlige dag organiseret 

primært af sikkerhedsudvalget, hvor nye regler og normer 

introduceres og planen for det kommende års vagter og 

initiativer planlægges 

• Julefrokost med klassisk bordbouldering 

• Rutebygningsaktiviteter orkesteret af et velfungerende 

rutebyggerudvalg. Herfra kommer gode initiativer men også en 

grad af mangel på frivillighed i form af rutebyggere. Det er en 

af klubbens kerneaktiviteter for at det til stadighed er 

spændende at komme og klatre så derfor vil vi rigtigt gerne 

have dette udført af klubbens egne medlemmer, men der pågår 

løbende overvejelser i retning af, om vi skal betale os fra den 

daglige rutebygning. 

• Klubture: 3 gange Bornholm med Annette som primus motor, 

sommertræf med DBKK i Ailefroid i sommers, El Chorro i 

efterårsferien med Dennis og Iben som organisatorer, så mange 

gode ture – og helt sikkert en række individuelle ture til Kullen, 

Kjuge osv. 

• Klubaftener rækkende fra filmaftener til Rom-smagning!  



Og med denne lille opsummering af 2019 en personlig konklusion om 

et altovervejende godt år i Pløks 


