
PLØKS generalforsamling 2021 
Torsdag den 10. juni 2021, kl. 19:00 i PLØKS lokaler 

 

23 fremmødte medlemmer + 1 fuldmagt 

 

Referat 

1. Valg af dirigent og referent. 
Jan Mathorne valgt som dirigent. Thomas Rosenberg Valgt som referent. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen er ikke udsendt som angivet i vedtægterne, 
men dette skyldes Corona, og det kunne således ikke være anderledes i et år, hvor 
vi ikke kunne mødes fysisk. Forsamlingen godkendte den valgte 
indkaldelsesprocedure. 
 

2. Formandens beretning. 
Helt kort: Ny væg, 30. års jubilæum, og Corona. Men en stor indsats fra rigtig 
mange i en ellers svær tid. Læs vedhæftede beretning og bliv begejstret. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
For en enkelt gang skyld, har vi opnået at få et årsregnskab, hvor vi havde 
underskud på driften. Men trods alt blev dette underskud næsten 185.000 kr. 
mindre end vi havde budgetteret. Største poster var etableringen af den nye 
udendørs klatrevæg, samt gulvslibning af indendørsgulvet. Regnskab godkendt. 
Regnskabet var vedhæftet indkaldelsen. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag 1) Hævelse af pris på dagskort. Argumenter for er at medlemskab også er 
steget. Argumenter imod er, at der ikke er nogen der misbruger gæsteordningen, 
frem for at blive medlem. Vi vil hellere fremstå som den gæstfrie klub. Gæstekort 
udgør en minimal del af klubbens indtægter. Stemmer for: 0. Stemmer imod: 24. 
Forslag 2) Dagskort skal koste minimum 70 kr. Stemmer for: 0. Stemmer imod: 24. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingent og rabatter fastholdes uændret: Kontingent: 800,- 
kr. Familierabat: 0 % Juniorrabat (under 16 år) 50 %. Vedtaget. 
 

6. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
Største post er etablering af nye udeområde faciliteter. Budget blev forelagt. var 
Budgettet var vedhæftet indkaldelsen. 
 

7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år. 
Lead Cup i slutningen af August. Forbundet står for det. Kommer med 
professionelle rutebygger. Vi hiver ca. 15 ruter ned, som bliver bygget op med nye 



ruter. 4 ruter udenfor, og 11 ruter indenfor. Resten af væggen forbliver til at klatre 
på, men der vil være begrænsninger på klatringen i tre dage, mens de nye ruter 
bygges op. Der vil blive indkøbt nye greb til 15 nye ruter, så ingen grebsvaskning 
før vores traditionelle grebsnedtagning i november. Grilaftner fredag d. 3. og 17. i 
PLØKS. Klubtur til El Chorro i efterårsferien. Pløks Open 20. november. Julefrokost 
18. december. Årshjulet er vedhæftet.  
Atanasio fremlagde projektet ”Skolen i virkeligheden”, og Ballerup Kommune vil 
gerne fortsætte, hvis vi kan finde en ny tovholder, idet Atanasio er blevet far og 
husejer, og således ikke har tid til at stå som koordinator. Så hvis der er nogen, der 
har lyst til en spændende opgave med nogle skønne børn og voksne, må man 
meget gerne henvende sig til Atanasio eller bestyrelsen. 
Sune fremlagde Juniorholdets arbejde, med bl.a. en tur til Kjuge i september. 
Per fremlagde mulighed for at leje en træner gennem forbundet. Dette kan være til 
junior holdet, børneholdet, men også voksen træningshold. Vi vil afprøve det 
igennem efteråret, og ser på fordele, ulemper og den økonomiske del, og evaluerer 
herefter om det er en ordning, der giver mening fremover. 
Dennis fremlagde lidt om frivillige poster i PLØKS, og nogen af dem står ledige nu, 
herunder udstyrsansvarlig, kaffemaskineansvarlig, børneholdstrænere, ”Skolen i 
virkeligheden”-ansvarlig. Har du lyst til at give en hånd, så kontakt bestyrelsen.   
 

8. Valg af bestyrelse, jf. § 5.5.  
Mads Thygesen valgt som næstformand, 
Thomas Rosenberg valgt som kasserer, 
Dennis Valdemar valgt som bestyrelsesmedlem, 
Kasper Sporring valgt som juniorrepræsentant. 
 

9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 
suppleant for juniorrepræsentanten. 
Sten Jensen valgt som revisor,  
Christian Jensen valgt som revisorsuppleant, 
Jens-Peter Bøttger valgt som bestyrelsessuppleant, 
Der er ikke nogen der pt. har stillet op som suppleant til juniorrepræsentant. 
 

10. Eventuelt. 
Astrid spurgte i plenum, hvilke ønsker der er til åbningstider i sommerferieperioden. 
Hverdag eller weekender, tidligere på hverdage eller? Stemningen var for tirsdag, 
torsdag og en dag i weekenden, og der udover hvis vagter har lyst til at holde 
åbent, bedes de skrive det i kalenderen og på PLØKS Facebook. 
Emil spurgte om der var interesse for at se OL i klatring til august. Det vil være et 
formiddags arrangement, hvis det skal vises live. Der laves et arrangement på 
Facebook. 

 

Referent, Thomas Rosenberg, 10. juni 2021 


