Referat
Generalforsamling Viborg Klatreklub 15.03.2017
Valg af dirigent og referent
Sune er dirigent og Dan referent.
Sune fastslår at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var fremmødt 6 medlemmer af Viborg Klatreklub.
Bestyrelsens beretning v. formand Florian
Beretningen er vedlagt referatet
Forelæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Henrik
Regnskabet gennemgås. Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af budgetforslag v. kasserer Henrik
Generalforsamlingen vedtager at kassereren ændrer posterne 1030 og 1830 (sæsonkort til bjerget) til
0 kr. Samt retter budgetter til så det passer efter ændringerne. Ellers godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlagde forslag om stigning på 100 for junior og senior medlemmer.
Kontingentet for 2018 er således: Børn 200 kr., Junior 900 kr., Forældre 300 kr., Voksne 1300 kr.,
Passiv 100 kr., Udendørs 700 kr.
Kontingentsatserne blev vedtaget.
Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.
Valg af kasserer
Kasserer er på valg. Henrik blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Thomas og Mathieu, begge er villige til genvalg.
Genvalgt.
Valg af 2 suppleanter
Suppleant Søren og Olaf er villig til genvalg.
Genvalgt
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor CC og revisorsuppleant Sune er villige til genvalg.
Genvalgt.
Eventuelt
Der var spørgsmål og snak omkring Viborg Street mekka.
15.03.2017
Dan

Viborg Klatreklubs
bestyrelsesberetning
for foreningsåret 2016
I Marts 2016 var der 105 medlemmer: 56 voksen medlemmer, 43 på juniorholdet, 3 børn, 2
udendørsmedlemmer og 1 passiv.
I Marts 2017 er der 97 medlemmer: 50 voksen medlemmer, 43 på juniorholdet, 2 børn, og 0
udendørsmedlemmer og 2 passiv.

Administrativt
2016 var året hvor klubben fejrede sit 10 års jubilæum. Vi var 52 af sted til Sydfrankrig hvor vi
havde en helt fantastik tur. Dette ikke mindst takket været vores lokale guide CC. Men også mange
tak til alle de andre personer som har hjulpet. For alle dem som ikke kunne komme med til
Sydfrankrig udvidede vi årets julefrokost og startede i Fun Hall. Igen en kæmpe succes.
Der skal også lyde en tak til de personer, som dagligt yder en frivillig indsats, som sikrer at der
bliver åbnet for klubskabet, taget imod gæster, bygget nye ruter og sørget for at klubben er et dejligt
sted at være!
I starten af året har klubben deltaget i et klubudviklingsprojekt, med det formål at finde ud hvad
klubben visioner og mål skal være. Vi er ikke blevet færdig med projektet som stadigvæk kører,
men der er blevet sat spændende tanker i gang.

Arrangementer
Igen lykkes det at få afholdt en del arrangementer. Flere som en direkte følge af vores
klubudviklingsprojekt. Der skal lyde en stor tak til de frivillige medlemmer, som har hjulpet til,
hvad enten det har været med kage eller andre praktiske opgaver.

Juniorholdet
Begge hold kører fortsat med stor succes, hvilket ikke mindst skyldes det store arbejde som
trænerne bidrager med. VKK siger igen mange tak til Louis, Henrik, Erik, Peter og Kristian for
deres store arbejdsindsats.
Alt i alt et rigtigt godt og positivt år for VKK ☺, som vi håber fortsætter i 2017.
Mvh, VKK’s bestyrelse

