
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 1: Crack-træning, målrettet 
Vi foreslår at forøge mulighederne for at træne crack. Der er allerede en række cracks i væggene, men ikke 
mulighed for at træne det i lavere højde, og mere målrettet. Derfor foreslår vi flg mulighed. At der bygges 
et crack-spot med 8 stk af nedenstående crack. Klik på dette 
link:  https://wideboyz.com/index.php/products/ 
Disse koster 220 pund stykket. Dcs, 8x220 = 1760 pund, omkring 15000 kroner - plus fragt ca 1000 kr. 
Mathias Willerup vil på mødet fremlægge forslag, hvis der er stemning for dette forslag. 
Forslagsstiller: Mathias Willerup og Frits Ziegler 
 
 
Forslag 2: Isklatring 
Vi er en del medlemmer fra klubben der dyrker isklatring i Norge og Alperne, men mangler steder at træne 
før turene. Vi foreslår derfor indkøb af drytool-økser lavet af træ og læderremme. Disse læderremme kan 
lægges om greb, og klatreren har almindelige klatresko på. Dette træner udholdenhed i specielt 
underarme, og træner balance, noget der kan overføres til isklatring på vandfald. Der er derfor IKKE tale om 
rigtige økser. Det kan være en ide for sikreren at have hjelm på, idet at det kan tabes en dry-tool økse, som 
kan gøre ondt.  
Der kan indkøbes dry-tool sæt efter behov, måske 2 stk. Vi kan overveje om de kan anvendes på 
nuværende greb, det bør de kunne, eller der kan etableres specielle ruter til dette. Når der klatres sikres 
klatreren med topreb. Klatreren kan, som øvelse, sikre sig selv på vejen op, 1 mandsklatring, men skal også 
sikres med topreb, da der lettere kan ske fald. 
Isøkser indendørs: https://furnace-industries.com/about-dry-ice-tools 
Forslagsstiller: Mathias Willerup og Frits Ziegler 
 
 
Forslag 3: Rutebygning 
Mathias Willerup har tænkt at man skulle lave en hel chimney til Off Width - men det er et større projekt. 
Kan der være opbakning til dette? Off Width er ukurent klatring, svarende til mærkelige bevægelser uden 
de klassiske bevægelsesformer. Her er en video hvor de viser noget af dette. Ved ikke hvor meget vi kan 
overføre til Pløks. Klik HER! 
Forslagsstiller: Mathias Willerup og Frits Ziegler 
 
 
Forslag 4: 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 blev i 2019 sat 300.000,- kr. af i 
budgettet, men da projektet ikke er startet endnu er disse midler ikke anvendt i 2019. Det foreslås at der 
for 2020 afsættes 400.000,- kr. i 2020 budgettet til dette formål. Dog således at projektet kun igangsættes, 
såfremt der maksimalt budgetters med 350.000,- kr egen finansiering og dermed er 50.000,- kr. til 
uforudsete omkostninger. Projektet er ikke blevet dyrere siden forslaget i 2019, så bestyrelsen vil på 
generalforsamlingen redegøre for, hvorfor der ønskes allokeret et større beløb.  
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 

https://wideboyz.com/index.php/products/
https://images.app.goo.gl/HdQVaC2bWFcnHrNH7
https://furnace-industries.com/about-dry-ice-tools
https://www.youtube.com/watch?v=BWg1VfHmq3E

