Referat fra ordinære generalforsamling den 22. februar 2017, kl 18:00
1) Valg af dirigent og referent. Andreas er dirigent og Martin L er referent. GF er lovligt
indkaldt
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Erik fortæller. Et travlt men godt år. Vi er mange i bestyrelsen og der gøres et godt stykke
arbejde specielt med Claes i forhold til Klub Modul og en tak til Henrik for at der er begyndt
at være godt gang i rebklatringen. Vi har fået flere klatregreb, boulderhule, tre hold med
venteliste, nye instruktører. Vi vil gerne have flere med sikringsbevis. Super tur til Göteborg
hvor der var mange med. Der er nogle af vores unge som deltager i forskellige konkurrencer
rundt omkring. Vi er vokset med 19% vækst. Kulturudvalget er super tilfredse med
klatreklubben. Klubbens opmærksomhed i avisen hjælper vores position i Værftet. Der er
planlagt flere køb: hængere, madras, reb og opsparing til en lift. På sigt ønsker vi et skur til
liften.
3) Forelæggelse af det revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet blev delt ud til GF. Erik gennemgår udgifter, indtægter og medlemstal.
Udgifterne gik til Boulderhule, Klatregreb, bestyrelsesmøder, klubtur liftleje m.m. Det giver
et overskud på kontoen på 38.079,- kr. Økonomien ser sund ud.
Vi har indført klatrepoint. Hvis man udføre nogle opgaver for klubben kan man optjene
klatrepoint. Pointene kan bruges til kontingent, klubtur, trøjer m.m.
Regnskabet er godkendt.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Madrasser. Claes snakker med leverandøren. Ca. 20.000,- kr. Claes
3 reb. Til udebrug. 4500,- kr. Henrik.
200 m reb til klubben. 2500,- kr. Henrik.
Expresser. Der skal købes ca. 84 expresser. Ca. 17.000,- kr. Henrik.
Crashpads. Pt. Køber vi ikke mere.
Edderkoppelift. Vi skal finde størrelser på forskellige lifte. Vi laver en
opsparing og sætter 20.000,- kr. Af til det og til liftleje.
vii. Greb. Vi vil gerne have flere jugs + andre greb. 20.000,- kr
viii. ”Pose” penge til juniorgruppen til aktiviteter for dem
ix. Indkøb af maskine til at lave klubkort – 5.000,- kr.
Punktet er godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

6) Valg af formand, ikke på valg
7) Valg af kasserer, på valg, modtager muligvis genvalg
Martin A genopstiller ikke. Jakob Drachman er ikke tilstede, men vil gerne stille op.
Jakob er valgt
8) Valg af sekretær, på valg, modtager genvalg
Kåre genopstiller ikke, Claes stiller op og er valgt
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, ingen eksisterende medlemmer er på valg
Camilla stiller som menigt medlem og vil gerne stå for de unge i klubben.
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, ikke på valg
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Thomas Bastlund er fortsat vores revisor
12) Eventuelt
Gennemgang af udvalg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannelsesudvalg: Henrik D og Jon E
Turudvalg: Henrik D, Alan og Martin L
Arrangementudvalg: Lotte T og Eileen
Konkurrenceudvalg: Martin L og Henrik H
Rutebyggerudvalg: Morten O, Camilla S J, Frederik V, Morten K
Teknik og sikkerhedsudvalg: Henrik D
Sponsorudvalg: Claes og Henrik H
Ungdomsudvalg: Camilla S J m.f. af de unge
Klatreinnovationsudvalg: Erik, Jon

-

Vi udvider klubbens deltagelse i Skvulp lørdag d. 3. juni kl 10.00 – 16.00. Vi
tilbyder slacklineland ved kanalen og familiedystklatring i hallen. Der kommer liste
op i klubben med opgaver.
Klubmesterskab lørdag d. 17/6 med konkurrence og grill
Young Guns konkurrence i klubben d. 29/9
Hvad med træner uddannelse? Er det noget vi vil tilbyde? Ja det vil vi.
Kongsøres folk med sikringskursus vil gerne træne i klubben og vil gerne invitere
klubben til Kongsøre en given lørdag.
Klubtøj: t-shirt, tanktop, hættetrøje. Sponsorudvalget arbejder videre med det.

-

Tak for god ro og orden.

