Referat fra Viborg klatreklubs
Ordinær generalforsamling 2013-03-19
Dato: Onsdag d. 28/3-2012
Tilstede: Thomas M., Florian, Mathieu, Niels, Kim H., Thomas J. og Tommy
Referent: Florian Rasmussen

1) Valg af dirigent og referent: Tommy blev valgt som dirigent, Florian blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
2) Bestyrelsen beretning for det forløbende år: Thomas gave en mundtlig gennemgang af det
forgange år. Hovedpunkterne var:
Der blev forsøgt at lave en seniortur, som desværre ikke blev til noget pga. for få tilmeldte. Der blev
afholdt en teknikkursus i foråret, Tobias arrangerede en super boulderkonkurrence og den klassiske
julefrokost var fantastisk. Juniorholdet havde en fantastisk udlandstur. For første gange i lang tid
var der ikke længere venteliste for at komme på juniorholdet. Det føltes som om der har været lidt
nedgang i klatreaktiviteten, der var generelt ikke mange og klatre på klubaftener. Der var også lidt
problemer med for få åbningsvagter og instruktør.
3) Forlæggelse af reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse: Florian gennemgik
regnskabet. Niels havde en enkelt bemærkning om at vi skal huske at GIV tilbagekøber boulderen
ved at afdrage over 36 måneder med 33 lige store afdrag. Udover de penge vi har på vores kontor
er der altså stadigvæk bundet nogen penge hos GIV. Regnskabet blev herefter godkendt.
4) Forelæggelsen af bestyrelsens budgetforslag til det kommende år til godkendelse: Florian
gennemgik budget. Der var lidt snak om de enkelte poster og vi var enig om at rette udgiften for
sæsonklatre fra 11.000 til 5.000 kr. så det matcher med den indtægt for sæsonklatre. Det betyder
at det budgetterede resultat forventes at blive ca. 5.800 kr. Florian var bekymret for at der ikke ville
komme nok kontingent indtægter i løbet af året til at nå budgettet, men vi blev enig om at køre
videre med budget og uændret timeantal resten af året. Lejekontrakten skal genforhandles til 1.
december og hvis det viser sig at der ikke er nok kontingent indtægter, kan klatretimerne for 2014
reduceres. Budget blev herefter godkendt.
5) 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.
6) Behandling af indkommende forslag: Der var ikke modtaget nogen forslag.
7) Valg af formand: Niels var ikke på valg men var villig til at trække sig hvis der var andre der gerne
ville opstille til posten. Florian opstiller til posten og blev valgt. Er dog kun valgt for et år da
formandsposten og kasserer vælges i forskellige år.
8) Valg af Kasserer: Thomas Kure Jepsen opstiller og blev valgt.
9) Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Thomas og Mathieu er på valg, de gennemopstiller og blev
valgt.
10) Valg af suppleanter til bestyrelsen: Tommy opstiller og blev valgt.

11) Valg af revisor og revisorsuppleant: Claus genopstiller blev valgt til revisor og Niels blev valgt som
suppleant.
12) Eventuelt: Thomas orienterede lidt om ideer med et udendørs projekt, med plads til nogen borde,
hvor vi kan sidde men vi er ude og klatre. Der var flere ideer og forslag.
Der var også en længere snak om klubbens problemer med at finde åbningsvagter og instruktør.
Florian sender to forslag til åbningsvagter til Thomas.
Kim og Florian snakker med Claus om at give kursus i toprebssikring, så vi er dækket ind i den
kommen vagtperiode.

