Referat fra ordinær generalforsamling i
Viborg Klatreklub 2009
Onsdag, den 25. marts 2009 kl. 19.30
Emne:

Ordinær generalforsamling, afholdt i mødelokale ved træningscentret på GIV

Tilstede:

Claus Christensen, Kristian Rasmussen, Hans Linde, Bjørn Salskov, Thomas
Moeslund, Mathieu Lamande, Jacob Holst, Louis Sørensen, Niels From og Florian
Rasmussen

Referent:

Hans Linde

Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
Bjørn Salskov blev valgt til dirigent.
Hans blev valgt som referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Sidsel Wåhlin var desværre ikke til stede, så formandens beretning blev læst op af Hans Linde.
Beretningen er vedlagt som bilag til referatet.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Jakob Holst fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kasserer Jakob Holst og Niels From fremlagde budgetforslag for 2009.
Det blev diskuteret hvor meget, der skulle afsættes til posterne: Kursus, Juniorholdet og
Administration.
Der var enighed om at afsætte ca. 5.000 kr. til hver post. Klubben mangler instruktører, så derfor
afsættes penge i budgettet til kursusaktivitet i forbindelse med instruktøruddannelsen.
Juniorholdet er meget aktivt og for at motivere og bibeholde de mange aktiviteter på holdet blev der
afsat penge i budgettet. Juniortrænerne administrerer udgifterne med løbende korrespondance med
bestyrelsen. Der blev afsat penge i budgettet til administration, for at kompensere for de mange
udgifter som bestyrelse og kassereren har til telefoni, internet m.m.
Budget blev enstemmigt vedtaget.
5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen stillede forslag om at fortsætte med uændrede kontingentsatser, dog undtaget Børn 3-6
år, som blev foreslået øget fra 100 kr. årligt til 200 kr. årligt.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, hvorefter kontingentsatserne ser således ud:

Passiv medlem:
Børn 3-6 år:
Junior 7-15 år:
Forældre fra 18 år:
Voksne fra 16 år:

300 kr. årligt
200 kr. årligt
600 kr. årligt
600 kr. årligt
1200 kr. årligt

Bestyrelsen orienterede om at kontingentbetalingen fremover vil komme til at følge kalenderåret.
6) Behandling af indkomne forslag
Jacob Holst stillede forslag om at honorere juniortrænerne med et beløb på 2.400 kr. årligt.
Der var herefter en meget livlig debat om klubbens værdigrundlag og vigtigheden af at klubben
fortsat drives af frivillig arbejdskraft. Muligheden for evt. kontingentfritagelse for de medlemmer,
der laver et ekstra stort stykke frivilligt arbejde blev også diskuteret.
Jacob Holst frafaldt efter diskussionen det opstillede forslag.
Generalforsamlingen henstillede til at bestyrelsen skal se på muligheden for at honorere særligt
aktive medlemmer, f.eks. juniortrænerne.
7) Valg af formand
Sidsel Wåhlin trak sig som formand før tid grundet flytning fra Viborg.
Niels From blev opstillet og valgt som formand for 1 år.
8) Valg af kasserer
Jacob Holst var på valg og ønskede ikke genvalg.
Florian Rasmussen blev opstillet og valgt som kasserer (for 2 år).
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas Moeslund og Florian Rasmussen var på valg.
Thomas Moeslund genopstillede og blev valgt (for 2 år).
Karina Kongsgaard (som ikke var til stede) blev opstillet og valgt (for 2 år).
Louis Sørensen blev opstillet og valgt for 1 år.
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Mathieu Lamande blev valgt som 1. suppleant.
Claus Christensen blev valgt som 2. suppleant.
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
Bjørn Salskov blev valgt som revisor.
Kristian Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.
12) Eventuelt
Perioden for sommerlukket blev kort diskuteret og det blev besluttet at fastholde lukningen i
perioden fra 1. juli til 15. august.
Behovet for flere nøgler til klubskabet blev diskuteret. En ny nøgle kostede ifølge Louis 50 kr.
Bjørn valgte at undersøge behovet for flere nøgler.
Weekend for en klubtur blev diskuteret og Thomas Moeslund kommer med et konkret forslag.
Claus Christensen meldte sig på banen, som underviser og tovholder på at få uddannet nogle flere
klatrevægsinstruktører.

Generalforsamling – 25. marts 2009 i VKK
Viborg Klatreklubs bestyrelsesberetning for foreningsåret 2008-2009
Ved formand Sidsel Wåhlin
Det har været et begivenhedsrigt år for Viborg Klatreklub.
Ved sidste generalforsamling den 26. marts 2008, blev Sidsel Wåhlin valgt som formand, efter at
Florian Rasmussen med skriftlig fuldmagt havde opstillet hende til formand. Da der ikke var andre
der stillede op, blev Sidsel valgt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Niels From (der var på
valg), Jacob Holst (Kasserer) (ikke på valg), Thomas Moeslund (ikke på valg) og Florian
Rasmussen (ikke på valg). Desuden blev der valgt 2 suppleanter Mathieu Lamande 1. Suppleant, og
Hans Linde Nielsen, 2. Suppleant.
Jacob Holst trak sig i foråret 2008 fra bestyrelsen, men fortsatte som kasserer. Bestyrelsen har været
taknemmelig for Jacobs store arbejdsindsats.
I maj 2008 bestod klubben af 48 voksen medlemmer, 40 på juniorhold, 4 børn, 1 passiv og
3 udendørsmedlemmer. I marts 2009 er der 50 voksen medlemmer, 51 på juniorhold, 5 børn og 3
udendørsmedlemmer.
Året der gik
Bestyrelsen besluttede at oprette et bestyrelsesforum, til intern kommunikation i bestyrelsen, frem
for at alt blev sendt rundt som mails. Dette viste sig at fungere godt, og forummet blev gjort
beslutningsdygtigt, hvilket har gjort bestyrelsesarbejdet mere smidigt. Informationsmediet er fortsat
klubbens hjemmeside www.viborgklatreklub.dk og forum, og bestyrelsen håber på fortsat livlig
kommunikation og debat på siden. Hjemmesiden har desuden fået en helt opdateret klatreguide til
”Bjerget” incl. de såkaldte alternative ruter.
Arrangementer
I løbet af foråret afholdt Florian og Louis en række meget succesfulde Tirsdags-klatringer, hvor der
var fælles opvarmning og et bestemt klatreelement på programmet. Fælles-klatringen henvendte sig
til erfarne såvel som nye klatrere.
Den 6.-8. juni afholdte klubben Climb In, hvor udenbys klatrere kunne klatre to dage for en dags
pris. Arrangementet lå nok lidt uheldigt, da der ikke var så mange deltagere som ventet. Klubben
håber at kunne gentage arrangementet på et mere ideelt tidspunkt i år.
I 2009 er der sikkert også flere klatreklubber der kender bjerget efter flere medlemmer har besøgt
væggen i forbindelse med national workshop og DM.
Ved den sidste ”indendørsklatreaften” inden sommerferien, afholdt VKK en sommerkonkurrence.
Vi var ca. 18 til afslutningen. Der var både indendørs og udendørs aktiviteter med holdkonkurrence
med speed-klatring, bold-klatring og vandkandeklatring. Det var dejligt at se, at nogen af klubbens
nyere medlemmer deltog.
Claus Christensen havde foreslået at VKK kunne være arrangør af senior Rute-DM i 2008, idet der
ikke var andre klatreklubber, der havde meldt sig på banen og DM var i fare for at blive aflyst af

klatreforbundet. Bestyrelsen besluttede at tage opgaven på sig, skønt VKK er en lille klub. DM blev
lagt i sidste weekend i efterårsferien, for at hallen kunne være ledig til forberedelserne med
rutebygning osv. DM 2008 kom til at fylde en del i årets løb. Sidsel tog sig af koordineringen og
planlægningen sammen med Claus Christensen. Højskolen lagde væg og hal til i en uge, samt lod
klubben få lov til at vaske greb i deres opvaskemaskine. Klubben fik sponsoreret både reb og greb,
og klubben supplerede og købte nye greb. De nye greb har været til stor glæde for alle klubbens
medlemmer.
Hele klubben støttede op om projektet – og rigtig mange hjalp godt til med praktiske gøremål, både
op til og på selve dagen. Det var en stor mundfuld for en lille klub, men det lykkedes. Der ligger en
skriftlig evaluering af DM på klubbens forum. Tak til alle der deltog på dagen. Bestyrelsen håber at
klubben om nogen år igen tør binde an med at arrangere DM og gerne også andre konkurrencer.
Det er også glædeligt at se, at flere af klubbens medlemmer er begyndt at stille op i diverse
klatrekonkurrencer, som bouldercuppen og total boulder i Århus m.m. Bestyrelsen håber at denne
positive udvikling fortsætter.
Efter DM gik det store arbejde i gang med at sætte nye ruter op. Der er kommet flere og mere
varierede ruter, og flere af klubbens medlemmer har bidraget med at give deres indspark til at få
spændende og udfordrende klatring på væggen. Der er desuden kommet en gradering af ruterne på
vores klubskab. Tak til alle rutebyggerne.
Julefrokosten var det sidste arrangement i 2008. Hans og Florian arrangerede en fællestur til Århus
Klatreklubs nye klatrefacilitet i Gellerup. Derefter var der spisning i spejdernes lokaler. En rigtig
god dag og aften ifølge flere medlemmer, vi håber på flere deltagere i 2009.
Juniorholdet har igen i år fuldt hus, og har fortsat venteliste. Der har været så mange børn, at holdet
måtte deles i to. Holdet var vært for Vinter Junior træf 2008, hvilket var en stor succes.
Holdet har afholdt både sommerafslutning og Juleafslutning. Tak til Jacob og Louis for deres store
arbejde.
Det var så det år.
Sidsel Wåhlin
På vegne af VKK’s bestyrelse

