
PLØKS generalforsamling 2022 
Onsdag den 23. februar 2022, kl. 19:00 i PLØKS lokaler 

28 fremmødte medlemmer 

 

Referat 

1. Valg af dirigent og referent. 
Jan Mathorne valgt som dirigent. Thomas Rosenberg Valgt som referent. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jf. PLØKS vedtægter. 
 

2. Formandens beretning. 
Læs vedhæftede beretning og bliv begejstret. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Som vanligt – men ikke ønsket – har vi igen i år et stort overskud i regnskabet. 
Årsagen er primært mindre aktivitet grundet Corona og de gentagne lock downs i 
2021. Vi har også haft færre indtægter, både fra nye medlemmer men også mindre 
tivoliklatring ift. tidligere år. Til gengæld har vi fået et større tilskud end ventet, da 
Ballerup kommune har valgt at give samme tilskud som året før, selvom vi er færre 
medlemmer. På udgiftssiden er det færre udgifter til små ting som kaffemaskinen, at 
vi ikke som forventet har haft udgifter til udearealerne, der ikke blev holdt en stor 
jubilæumsfest som forventet, mindre rengøring, samt mindre aktivitet hos børne og 
juniorhold samt til konkurrencer, og færre kursusudgifter. Regnskab er revideret af 
revisoren og godkendt. Regnskabet var vedhæftet indkaldelsen. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag indenfor deadline til formanden. Dette blev dog 
modsagt af Lisbeth, der mener at have sendt et forslag om forbedringer til 
boulderrummet. Eftersom dette vil blive behandlet under punkt 7, blev der enighed 
om at debattere forslaget dér.  
 

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

6. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
Budgettet er forsøgt tilrettet ift. de sidste års forbrug. Men vi har fastholdt en del 
poster, fordi vi gerne vil tilskynde til større aktivitet på disse områder, dette gælder 
specielt Turudvalg, Rengøring, Kurser og uddannelser, Tumlinge og Juniorhold. Der 
ud over er de største poster 75.000 til mindre ombygning af klatrevæggen, 75.000 
til udearealer, og 15.000 til renovering af madrassen i boulderen, samt 20.000 til 
betalt træner til tumlinge og juniorer. Det justerede budget er vedhæftet referatet.  
 



7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år. 
Sune fra Juniorholdet fortalte om, hvad der sker på juniorholdet for tiden. Inkl. ture 
til Bornholm og Kjuge, Junior Battle, konkurrencer og DM, samt deltog i 
grebsnedtagning, mm. Skal til Göteborg i år, Kjugetur, deltage i konkurrencer inkl. 
DM i både Lead og Bouldering. 
Kim fortalte om Bornholmerudvalget, klatreture på Bornholm og om kurser på klippe 
på egne kiler. Videoer om hvordan man laver fransk ombinding, sikrer med isskruer 
i tynd is, mm. De bliver lagt op på forbundets hjemmeside. 
Lukas er bibliotekar i PLØKS og arbejder på journalisere vores bøger og lægge det 
op på PLØKS hjemmeside. Der er også plads til en spil-hylde, hvis nogen har nogle 
spil de vil donere. Køber man klatreguidebøger, betaler PLØKS, hvis de gives til 
biblioteket. 
Årshjul aktiviteter blev præsenteret, uden at være lagt i kalenderen, så vi kan have 
en diskussion til, hvad der er ønsket fra medlemmernes side. Grill aftener blev 
forespurgt. Klubture til andre klubber, men også besøg fra andre klubber. Klubture 
til klipper, bredt ud til flere i klubben. Flytte PLØKS Open til sommerperioden så vi 
bedre kan bruge udevæggen til konkurrencen.  
 
Gennemgang og debat af visioner for PLØKS fysiske faciliteter. Gennemgang af 
brugerundersøgelsen. Efterfulgt af debat af muligheder. At bygge en boulder oppe i 
gang og omklædningsområderne vil jf. kommunen koste 5 mill., og må nok siges at 
være uden for rækkevidde på den korte bane. Mange er glade for de mange sjove 
vinkler, kasser, diedre mm, som vi har i PLØKS, og som ikke findes i andre klubber. 
Der er et fotorum nedenfor trappen, som vi muligvis kan lægge billet ind på, når 
fotoklubben flytter til andre lokationer. Kunne man købe et kilter board. Muligheder 
for at lave et to-etage boulder område i bunden af hallen (ved Det store Overhæng 
og Matas kassen). Mulighed for at bygge boulderområde i bunden af hallen som 
også kan bruges til ruteklatring ligesom ”Det nye overhæng” bruges i dag. 
Bestyrelsen tager inputtet med og arbejder videre med forslagene.  
 

8. Valg af bestyrelse, jf. § 5.5.  
Formanden, Per Thellersen genopstiller, og blev valgt til at fortsætte. 
2 bestyrelsesmedlemmer, Annette Vilen og Anders Vedersø genopstiller, og blev 
valgt til at fortsætte. 
 
 

9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 
suppleant for juniorrepræsentanten. 
En juniorrepræsentant, Kasper Sporing genopstiller, og blev valgt til at fortsætte.  
Revisor, Steen Jensen genopstiller, og blev valgt til at fortsætte. 
Revisorsuppleant, Christian Jensen genopstiller, og blev valgt til at fortsætte. 
Bestyrelsessuppleant, Jens Peter Hansen genopstiller, og blev valgt til at fortsætte. 
Suppleant for juniorrepræsentant, Der er ingen kandidater, der har meldt sig.  
 

10. Eventuelt. 
Fortsættelse af diskussionen vedr. vægtning af bouldering og rebklatreklub. 

Referent, Thomas Rosenberg, 23. februar 2022 


