Referat fra Viborg klatreklubs
Ordinær generalforsamling 2012-03-28
Dato: Onsdag d. 28/3-2012
Tilstede: Thomas, Louis, Rasmus, Florian, Mathieu, Claus
Referent: Florian Rasmussen

1) Valg af dirigent og referent: Claus blev valgt som dirigent, Florian blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
2) Bestyrelsen beretning for det forløbende år: Niels læser beretningen op (se vedhæftet)
3) Forlæggelse af reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse: Florian gennemgår
regnskab, revisor ( Bjørn S.) havde inden mødet oplyst at han syntes at der skal være et punkt i
regnskab hvor vores aktiver står, da det er ved at være en stor post i regnskabet, regnskabet blev
godkendt. Derudover var der en snak om likvide midler og hvordan GIV afvikler deres lån i
forbindelse med boulderrummet.
4) Orientering om nyt udenførsprojekt: Thomas orienterede omkring forslag til et nyt udendørs
projekt. Der var blandt andet snak om et overdækket område ved den udendørs væg eventuel i
forbindelse med en bouldervæg. Der var generel opbakning til projektet.
5) Forelæggelsen af bestyrelsens budgetforslag til det kommende år til godkendelse: Florian
gennemgik budget. Budget blev godkendt.
6) Fastsættelse af kontingent: Status quo. Passiv medlem 300 kr. Børn3-6 år 200 kr. Junior 7-15 år
600 kr. Forældre fra 18 år 600 kr. Voksen fra 16 år 1200 kr.
7) Behandling af indkommende forslag: Der var ikke modtaget nogen forslag.
8) Valg af formand: Niels er på valg, Niels blev genvalgt.
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Louis er på valg, han gennemopstiller og blev genvalgt.
10) Valg af suppleanter til bestyrelsen: Rasmus opstiller og blev valgt.
11) Valg af revisor og revisorsuppleant: Claus blev valgt til revisor og Bjørn blev valgt som suppleant.
12) Eventuelt: Tobias havde skriftlig fremført et punkt omkring fokus på sikkerhed. Vi blev enig om at
afholde et seminarmøde for åbningsvagter og instruktør den 9. maj 2012.
En snak om mangle på åbningsvagter vs. mindre klubtid medførte at der skulle skrive rundt til
medlemmerne for at undersøg om der kunne rekrutteres nye åbningsvagter. Det betød også at vi
efter sommerferie kun har åben for prøveklatre den 1 gang om måneden (den sidste søndag). Den
efterfølgende søndag afholdes der så kursus så nye klatre hurtigt kan komme i gang.
Louis syntes at vi skulle prøve at få flere til at føre ruter i stedet for at klatre topreb.

Viborg Klatreklubs
bestyrelsesberetning
for foreningsåret 2011
I Marts 2012 er der 58 voksenmedlemmer, 57 på juniorholdet, 3 børn, og 5 med sæsonkort. I Marts
2011 var der 58 voksenmedlemmer, 54 på juniorholdet, 1 barn, og 8 med sæsonkort.

Boulderrum og klublokale
Siden klubbens start har der været et ønske om at råde over dels et klublokale og dels et boulder
rum. I starten af 2009 ansøgte klubben derfor officielt GIV om muligheden for etablering af
sådanne faciliteter på GIV’s matrikel. Efter en forhandlingsrunde med GIV samt kommunen blev
projektet godkendt i slutningen af 2010. VKK har brugt en god del af 2011 på at realisere projektet
og der var derfor ikke et øje tørt, da den røde snor blev klippet over den 20. November 2011.
Bestyrelsen vil gerne takke de mange VKK’ere der har bidraget til projektet på forskellig vis. Det
vil være for omfattende at nævne dem alle, men bestyrelsen vil gerne fremhæve følgende personer
(i tilfældig rækkefølge): Louis, Claus, Niels, Kristian og Thomas.
Budgettet for projektet var på ca. 200.000kr. Det endte dog i ca. 230.000kr. Heraf betaler GIV ca.
115.000kr mens VKK har modtaget sponsorater mm for ca. 100.000kr. Alt i alt har projektet altså
kostet VKK ca. 15.000kr. VKK vil gerne takke følgende sponsorer: Danske Bank, Anders
Brøndums Velgørende Fond, Boghandler Børe Nielsens Fond, Grundfos Jubilæums Fond, Dansk
Klatreforbunds klubudvikling og Arbejdernes Landsbank.
Bestyrelsen er meget tilfreds med både det færdige resultat samt økonomien i projektet. Slutteligt
ønsker bestyrelsen at takke GIV for et fint samarbejde omkring projektet.

Arrangementer
VKK afholdt i 2011 sit første klatretræf. Dette foregik i syd Norge med 13 deltagere. Turen bød på
rigtig meget klatring (flere forskellige steder) samt fantastisk vejr.
Der har igen i 2011 været afholdt en hyggelig juleafslutning, som bød på forskellige hyggelige og
sjove konkurrencer  Bestyrelsen vil gerne takke Claus for at stille sit hjem til rådighed.

Børne- og juniorhold
Alle 3 hold kører fortsat med stor succes hvilket ikke mindst skyldes det store arbejde som trænerne
bidrager med. Bestyrelsen siger mange tak til Louis, Erik, Rasmus, Kristian og Claus for deres store
arbejdsindsats. Ydermere tak til Asger som var så flink at vikariere hjælpe til på mandagsholdet.
Juniorholdet har været på sin årlige pinsetur til Kristiansand, Norge (ca. 45 deltagere). En fantastisk
tur med masser af god klatring, godt humør og super vejr  Juniorholdet har afholdt
FredagsRock/klatring et par gange med stor succes, noget vi forsætter med i 2012.
Året blev afsluttet med en boulder konkurrence for at markere åbningen af vores nye boulderrum,
super opbakning til konkurrencen, samt en hyggelig dag, noget vi helt sikkert gentager.

Alt i alt et rigtig godt og positivt år for VKK 

Mvh, VKK’s bestyrelse

