Generalforsamling den 25 marts kl. 19:30
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
Peter H. og Claus Christensen
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se bilag nr. 1
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremlagt af Kassereren Thomas K. Jepsen :Regnskab godkendt.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Fastholdes af medlemsantal ved at fortsætte med at lave vores kalender med aktiviteter
i løbet af året, nye udgifter er klubtur for frivillige i klubben.
Søgt Nordea fonden om tilskud til klubtur til Sverige.
Søgt Lionsclub fond for uddannelse penge til klippe-toprebs-instruktør.
Der søges om udvidet lokaletilskud ved kommunen.
Samtidig med at klubbens åbningstider reguleres, således at det passer med det bevilget
fra kommunes side.
Budget godkendt.
5) Fastsættelse af Kontingent
For året 2015
Voksen
1200
Junior
800
Forældre
300
Børn
200
6) Behandling af indkommende forslag
Der var kommet et forslag til ændring af kontingent i forhold til junior og forældre.
bestyrelsen bakkede op om forslaget. Se ændringen under pkt. 5.
7) Valg af formand
Florian Rasmussen
8) Valg af et bestyrelsesmedlem
Louis Sørensen
9) Valg af suppleant til bestyrelsen
Tommy Jensen
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Claus Christensen og Henrik Saugbjerg
11) Eventuelt
Som et forsøg på at fastholde nogen forældre klatre eller gøre dem interesseret i selv at klatre
var der snak om at oprette en Forældre klike.
Forældre indsats om torsdag evt. for at erhverve nogle forældre som aktive klatre.
Juniorklatring søndag er ikke så aktive, evt. lave speciel arrangement for kun forældre, initiativ
skal komme fra forældregruppe. Der vil være hjælp at hentet fra andre klub medlemmer.

Bruge flere penge. Hygge udvalget og inventar til klublokale.
Junior hyggeaften.
Aften klatring med spisning, det må meget gerne være flere af denne slags som medlemmer
selv står for. Alle forslag er velkommen.
Meget gerne forslag til kalenderne, ellers lave et opslag på Viborg klatreklub facebook gruppe.
Der sendes mail rundt til alle medlemmer om at komme med forslag.
Præcisering af hvem arrangement er for, så junior ikke møde op forgæves.
Vi nærmer os et klubjubilæum, hvor at der skal arrangeres en fælles klubtur.
Digitalisering af klubben.
Vinkas modul som gøre indmeldes digital og betaling via nettet.
Erhvervelse af nye medlemmer.
Alt materiale er klart til tryk, vi skal bare ud med materialet, evt. lave en lille udstilling i
arbejdernes landsbank i gågaden. Der laves nye plakater.
Udvalg : Tommy, Dennis, Peter, Martin, Claus.

Viborg Klatreklubs
bestyrelsesberetning
for foreningsåret 2013
I Marts 2013 er der 46 voksen medlemmer, 58 på juniorholdet, 3 børn, og 8
udendørsmedlemmer. I Marts 2014 er der 57 voksen medlemmer, 41 på juniorholdet, 3 barn,
og 7 udendørsmedlemmer.

Administrativt
2013 var året hvor vi fik ny formand og ny kasserer. Der skal rettes en stor tak til den tidligere
formand Niels From og Kassere Florian Rasmussen for et godt stykke arbejde.
Den nye formand blev Florian Rasmussen og kasserer blev Thomas Kure Jepsen.
Hen over sommeren fik vi en sponsoraftale med Arbejderens Landsbank, og vi fik i samarbejde
udarbejdet en introfolder, som kunne udleveres til ny medlemmer. Folderen blev også brugt på
Foreningens Dag i midtbyen den 21. september. Her var mange af idrætsforeningerne i Viborg
repræsenteret og vi deltog med en hjemmebygget klatretrekant. Der kom rigtig mange børn og
prøvede, men det var svære at få de voksne til at give det et forsøg.

Arrangementer
For første gang i klubbens historie blev der lavet en klubkalender. Det betød samtidig at vi fik
afholdt en masse arrangementer og der var god opbakning fra medlemmerne.
Der var Rutebygningskursus I, teknikkursus, sommerafslutning, AC/DC aften, besøg til Østjysk
Klatreklub og julefrokost. 5 medlemmer var afsted på en seniortur til Syd Frankrig. Der var
også god opbakning til sommerafslutninger for både juniorer og seniorer.
For første gang blev der afholdt et VKK klubmesterskab. Tillykke til Morten N. fra seniorerne
og Claus C. fra Oldboys.
2013 var også efteråret hvor vi som forsøg startede et boulderhold op, hvor der især var fokus
på teknik. Holdet mødets hver 14. dag og det var en stor succes..

Juniorholdet
Begge hold kører fortsat med stor succes hvilket ikke mindst skyldes det store arbejde som
trænerne bidrager med. VKK siger mange tak til Louis, Erik, Peter, Andreas, Kristian og Claus
for deres store arbejdsindsats.
Juniorholdet (sammen med en del seniorer) var i sommeren på klatretur til Tosseryd, Sverige
(ca. 40 deltagere). En fantastisk tur med masser af god klatring, godt humør og super vejr 
Alt i alt et rigtig godt og positivt år for VKK 
Mvh,
VKK’s bestyrelse

