
Referat Kolding klatreklub generalforsamling d. 23/2/13 

v/referent Frederik Schmidt 

 

1. Valg af dirigent 

- Thomas vælges uden modkandidat 

2. Formandens beretning 

- Rekordår ift. medlemstal ca. 40 allerede nu i februar.  

- Afholder VKI-kursus med flere interne deltagere, første store kursus i klubben, ambition 

om flere kurser mv. 

- Etablering af nye faciliteter; egen byg samt indhentning af byggetilbud og søgning af 

fondsmidler (Mærsk) mv. 

- Besøg fra lokalpolitikere den 7. marts på anmeldt besøg, for at se om klubben bruger de 

tildelte midler på oplyst vis mv. 

- Det er besluttet i bestyrelsen, at der gives støtte hvis medlemmer ønsker at deltage i 

Dklaf-kursus, i form af økonomisk refusion. 

3. Forelæggelse af regnskab og budget 

- Klubben har en sund økonomi, bl.a. grundet arrangementer, fondsmidler, og 

medlemstilgang. 

- Egenkapitel 380.000 inkluderende aktiver (væg, der er lavet plan for afskrivning). 

- Årsregnskab kan ses på klubbens hjemmeside. 

- Generelt øgning af aktivitet og indtjening. 

- Næste år behov for revisor, grundet større omsætning (over 200.000), til at påtegne 

budgettet. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2014 – Bestyrelsen indstiller til forhøjelse 1.200,- helårligt og 

700,- halvårligt 

- Forslaget er enstemmigt vedtaget 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

- De enkelte udvalg gennemgås. 

a. Udvalg (Fra Frederik Schmidt) 

i. Instruktør 



- Christina kandiderer til formand, og vælges. Der etableres facebook-gruppe til gensidig 

orientering og koordinering af instruktørarbejdet. Denne gruppe kan også anvendes til 

koordinering af arrangementer. Steffan og Peter er menige medlemmer af udvalget. 

ii. Bygge 

- Dækker over koordinering og igangsætning af byggeprojekter. Enno og Rene er 

medlemmer af udvalget.  

iii. Event 

- Dækker over klatreture, fester, konkurrencer og arrangementer. Kenny, Lars, Rene, 

Thor, Jens W. er medlemmer af udvalget. Der diskuteres oprettelse af en årlig 

aktivitetsplan for klubben, med henblik på bedre koordinering og aktivitetsøgning. 

iv. Rute 

- Dækker over organisering af ruter på væggen og boulder og igangsættelse af ændringer, 

afholdelse af rutebyggerkursus, indkøb af materialer/lagerførsel. Mikkel, Kenny, Jakob 

er medlemmer af udvalget. 

v. Træning/talent 

- Dækker over igangsætning af formaliseret træning. Frederik og Mikkel er medlemmer af 

udvalget. 

b. Forslag om børne/kvinde klatring 

- Forslaget stillet så børn kan få eget tidsrum til at klatre, så de kan boltre sig som de vil. 

Kræver forældre der vil stå for det, med relevant kursusuddannelse. Edva står som 

tovholder for børneklatring, og drager kontakt til bestyrelsen/trænerstaben med forslag 

til form mv. 

Vedr. kvindeklatring stilles der forslag om at holde det som event, evt. som regionalt 

event med deltagelse af andre klatreklubber.  Eventudvalget står som foreløbig tovholder 

c. Idébank fra medlemmerne 

- Initiativ til at inddrage medlemmerne i klubbens drift. Dette ved at oprette en postkasse 

el. lign. hvor der kan stilles forslag. Bestyrelsen er tovholder på oprettelsen af et sådan 

initiativ. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Enno står til valg (genopstiller) 

b. Mikkel (kasserer) står til valg 

c. Mikkel genopstiller som mening medlem 



d. Steffen ønsker at afgive formandsposten og vil fortsætte som menings medlem 

e. Jens ønsker at overtage formandsposten 

- Der er ikke kandidater til bestyrelsen, så bestyrelsens forslag til omrokering vedtages 

enstemmigt. 

Formand: Jens K. Winblad 

Kasserer: Thomas Thune Hansen 

Menigt medlem: Steffan Warming-Rasmussen 

Menigt medlem: Mikkel Rudolph 

Menigt medlem: Enno Sander 

7. Valg af regnskabskontrollant – Ann genopstiller 

- Genvælges enstemmigt. 

8. Eventuelt 

a. Valg af indgang 

- Gennemgang af forslag fra Gubbies, hvor der stilles forslag om at gøre bagindgang til 

hovedindgang. Stemningens loddes, og der høres holdninger til den ene indgang vs. den 

anden indgang. Bestyrelsen tager endelig beslutning på baggrund af indsamlede 

holdninger. 

b. Betaling af frivillige i Kolding Klatreklub 

- Forslag stillet med henblik på at sikre motivation til afholdelse af arrangementer. 

Bestyrelsen fremlægger arrangement regnskab, og hvordan de der holder arrangementer 

kan deltage i at beslutte hvordan en vis procentdel af  pengene skal bruges i klubben. 

Denne proces skal i højere grad formaliseres og bestyrelsen skal være bedre til at give 

feedback til de involverede. Bestyrelsen arbejder med hvordan dette konkret kan sættes i 

stand fremadrettet. 

c. Åbningstider 

- Vedrørende de fremadrettede åbningstider ift. orientering til kommunen. Det 

understreges at der skal være tale om officielle åbningstider. Bestyrelsen arbejder på 

konkrete løsningsforslag. 

d. Synlighed af bestyrelsen 

- Der stilles forslag om at der bliver hængt en tavle op i klubben, hvor det fremtræder 

hvem der er medlemmer af bestyrelsen, instruktører mv. Der stilles forslag om særlig 

tydelighed af dagens instruktør. 



e. Reklame 

- Der stilles forslag om reklameindsats. Der bør dog først afgøres hvordan fx 

børneklatring kan organiseres.  

f. Familieklatring 

- Behov for klarhed over hvornår det er i orden at tage familiemedlemmer med. Det 

diskuteres om søndag skal være åben for alle medlemmer hele åbningstiden. Der 

fastholdes gældende regler for søndagsklatring. Bestyrelsen udarbejder en retningslinje 

for familieklatring og betaling. 

g. Medlemskort 

- Permanent løsning skal findes til 2014, der opfordres til at folk kommer med forslag. 


