
 

Referat af PLØKS generalforsamling 27/2-2020. 

Dagsorden. 

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

2. Formandens beretning. 
Formand Per Thellersens beretning for 2019 medsendes referatet som bilag. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 
Fremlagt af kassereren, Thomas Rosenberg. Vi har haft øgede indtægter grundet flere 
medlemmer, og fået større tilskud fra kommunen end budgetteret. ”Vi fik ikke bygget ny 
væg i 2019, hvorfor vores egenkapital er meget større, end budgetteret. Ordensudvalg = 
rengøring. Rengøringsindsats blev sat op, hvorfor udgiften hertil er næsten fordoblet ift. 
budget. Regnskab er godkendt af revisoren. 

4. Behandling af indkomne forslag 
A) Crack-træning. Forslag om at købe op til 8 Cracks af en pris på 220£ pr. stk. Mulighed 
for at afprøve dem på Sundholmen. Mathias Willerup og repræsentanter fra 
ruterbyggerudvalget tager ud og afprøver dem. Afstemning: 2 imod, 46 for. Forslag 
vedtaget. 
B) Isklatring. Køb af 2 sæt Dry Ice Tools til 120$ pr sæt. Også disse kan afprøves på 
Sundholmen. Mathias Willerup og repræsentanter fra sikkerhedsudvalget tager ud og 
afprøver dem. Afstemning: 0 imod, 43 for, 5 blank. Forslag vedtaget. 
C) Rutebygning af off-width ruter. Forslagsstiller trækker forslaget tilbage. Mulighederne 
blev i øvrigt diskuteret, inkl. at lave egne makroer. Inspiration til rutebyggerudvalg. 
D) Budget til udendørs væg. Per Thellersen fremlagde processen for at få væggen 
finansieret i 2019. Kommunen vil gerne overtage projektet, så det dermed bliver moms-
fritaget. Det bliver derved kommunens væg, men de har forpligtet sig til, at den står der i 
minimum 10 år. Kommunen ejer i øvrigt også PLØKS lokaler, hvorfor der reelt ingen forskel 
er. Kommunen kommer også til at bidrage med ingeniør-teknisk bistand og beregninger. 
Det har været oppe på kommunens udvalgsmøder. Målet er en finansiering fra kommunen 
på 250.000,-. Beslutningen er imidlertid ikke truffet endnu. Forslaget er at PLØKS afsætter 
kr. 400.000,- til den udendørs væg. Afstemning: 2 imod, 44 for, 2 blank. Forslag vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår kontingent fastholdes på kr. 800,- for fuldt betalende medlem. 
Afstemning: 20 for, 1 imod, 16 blank. Forslag vedtaget. 
Bitten Aagaard foreslår, at familierabatten for voksne afskaffes, da der ikke længere er 
argumenter for, hvorfor to voksne i samme husstand ikke skulle betale fuldt kontingent. 
Afstemning: 20 for, 1 imod, 16 blank. Forslag vedtaget.  
Dennis Waldemar foreslår, at juniorrabat sættes op fra 25% til 50%. Afstemning: 15 for, 10 
imod, 12 blank. Forslag vedtaget.  
Kontingentændringerne træder først i kraft fra kontingentåret 2021-22. Studierabat, er en ny 
type rabat, som ikke er en del af vores vedtægter, hvorfor det kræver vedtægtsændringer at 
indføre en sådan, hvilket igen kræver et nyt forslag til næste års generalforsamling. 

6. Budget blev fremlagt. Der er afsat kr. 400.000,- til ny væg. Øgede indtægter forventes som 
følge af kontingentforhøjelse. DKLAF har sat kontingentet til dem lidt op. Øget budget til 
PLØKS Open og Rengøring for at afspejle aktuelt forbrug/regnskabspraksis. 

7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år. 
PLØKS’ frivillige præsenterede deres opgaver og arbejdsområder:  
Jesper Larsen, Ansvarlig for PLØKS prøveklatringsarrangementer og med i 
rutebyggerudvalg. Vi kan altid bruge flere hænder til rutebyggerdagene, hver 3. måned. Alle 
kan være med, og klubben giver pizza. 
Martin Lund, Ansvarlig for børne- og tumlingeholdet. 20 unger fra 6 til 12 år, mandag fra 
16.45 til 17.45. Hele 143 børn står på ventelisten. Derfor kunne det være fint, hvis flere vil 
være med, så vi kan have flere børn. Det vil dog blive på et andet tidspunkt, da 20 børn er 
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maks. grænsen for god undervisning. 
Astrid Blom: Vagt- og kursus-koordinator. Når der mangler vægvagter, slås dette op på 
PLØKS Facebook side. Der er en årlige vægvagt og instruktør dag, og her bliver nye 
instruktører og vægvagter introduceret. PLØKS betaler for uddannelsen af nye instruktører. 
Lina Knut-Winterfeldt: ”Altmulig-kvinde”, der holder styr på alle mulige ”småting” her under 
pant-kage, glemmekasse, vask af viskestykker, m.m.. Opfordringen er, at vi alle bidrager, 
når vi ser noget mangler, er i stykker, eller kan gøres bedre. 
Michael Stampe, Ansvarlig for Juniorholdet. Fra 10 – 18 år. Op til 20 deltagere. 64 på 
ventelisten. Mandag fra 18.00-20.30. Hvis vi var flere trænere, kunne vi godt udvide holdet 
til 25 deltagere. Vi kan også bruge frivillige til at afholde Young gun konkurrencer. 
Dennis Waldemar fremlagde PLØKS kalenderen for 2020, inkl. klubaftner i PLØKS, 6 
klubture til klatresteder i udlandet og på Bornholm, og fester, herunder jubilæumsfest til 
sommer og julefrokost i november. Endelig er der PLØKS Open i starten af oktober, med 
grebsnedtagning, rutebyg, konkurrence og efterfølgende fest. Se kalenderen på PLØKS’ 
hjemmeside. 
Er der nogen, der har lyst til at starte noget nyt, så er forslag velkomne. 

8. Valg af bestyrelse. 
Formand: Per Thellersen genopstiller og enstemmigt valgt. 
2 bestyrelsesmedlemmer: Anders Vedersø og Annette Vilen genopstiller begge og 
enstemmigt valgt. 
1 Junior repræsentant: Karl Toft Johansen genopstiller og enstemmigt valgt. 

9. Valg af 1 revisor – Jan Thorhauge genopstiller og enstemmigt valgt. 1 revisorsuppleant – 
Jan Mathorne genopstiller og enstemmigt valgt. 1 bestyrelsessuppleant – Jens Peter 
Hansen genopstiller og enstemmigt valgt. og 1 suppleant for juniorrepræsentanten – 
Frederik Toft Johansen genopstiller og enstemmigt valgt. 

10. Eventuelt.  
Det henstilles til, at der ikke anvendes løs kalk i PLØKS. Klatrere opfordres til at bruge 
flydende kalk. Vi søger frivillige til at støvsuge inde i tårnene (bag væggen). 
Forslag om klubtur til Copenhill. 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.54. 
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