Referatet fra ordinær generalforsamling i
Viborg Klatreklub 2008
Dato: Onsdag, den 26. marts 2008 kl. 19.30
Emne: Ordinær Generalforsamling, i lokalet under det nye træningscenter på GIV
Tilstede: Kenneth Skovgaard, Mathieu Lamande, Jacob Holst, Niels From og Florian
Rasmussen
Referent: Florian

Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
Kenneth blev valgt til dirigent.
Florian blev valgt som referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formandens beretning blev læst op ad Niels From.
Der blev fortalt lidt om klubbens likviditetsproblemer i starten af året som dog blev løst. Junior holdet
er i det forgangne år blevet en kæmpe succes og der bør gives et bifald til de bærende kræfter. Der var
en tak til alle de personer som i det forgangne år har været med til at hjælpe klubben både ved
arrangementer eller andet. Den afgående formand takkede i sin beretning bestyrelse som et godt
samarbejde og ønskede held og lykke til den nye bestyrelse.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Jakob Holst fremlage regnskabet, det blev enstemmigt godkendt. Der blev uddybet lidt
omkring udgiftsposten ”diverse”. Der var snak om at indkøb af udstyr skal fremstå som et enkelt
punkt fremover.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kasserer Jakob Holst fremlage budgetforslag for 2008.
Budget blev enstemmigt vedtaget.
5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at de eksisterende kontingentsatser bevares.
Passiv medlem 300 kr. årligt
Børn 3-6 år 100 kr. årligt
Junior 7-15 år 600 kr. årligt
Forældre fra 18 år 600 kr. årligt

Voksne 16-? 1200 kr. årligt
Kontingenterne blev enstemmigt vedtaget.
6) Behandling af indkommende forslag
Der var ingen forslag.
7) Valg af formand
Bjørn genopstiller ikke som formand. Sidsel Wåhlin havde givet Florian en skriftlig fuldmagt til at
opstille hende til formand. Da der ikke var andre der stillede op blev Sidsel valgt.
8) Valg 1 bestyrelsesmedlem
Niels From var på valg og genopstiller. Niels blev valgt til bestyrelsen.
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Hans Linde Nielsen og Mathieu Lamande genopstiller som suppleanter. Begge blev valgt med
Mathieu som første suppleant og Hans som anden suppleant.
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Niels blev valgt til revisor.
Mathieu blev valgt som revisorsuppleant.
11) Eventuelt
11.1) Aldersgrænser for børn/junior
Der var en god diskussion omkring aldersgrænsen for at komme op juniorholdet. Som det er nu skal
man være fyldt 7 år for at komme på juniorholdet. Der blev fremlagt synspunkter både for og imod,
men der var enighed om at Louis og Jacob (som har ansvaret for juniorholdet) tager stilling til
spørgsmålet.
11.2) Rabat aftaler
Kenneth fortalte at han gerne ville undersøge mulighederne for at få flere rabataftaler til klubben.
Der vil komme noget information ud til medlemmerne når en aftale er på plads. Tjek klubbens
aftaler på hjemmesiden under ”Dokumenter”
11.3) Rindsholm
Niels fortalte om muligheden for at etabler klatrevæg på nogen gamle beton siloer. Det lød
spændende og Niels undersøger nærmere.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

