Referat af generalforsamling i Viborg Klatreklub, 10. marts 2015
Fra bestyrelsen var følgende til stede: Hr. Formand, F. Rasmussen samt L. C. Sørensen.
Herudover var der 19 voksenmedlemmer, 1 juniormedlem samt 1 passivt medlem til stede.
Uanset forvirring omkring starttidspunkt, begyndte generalforsamlingen kl. 1930.
Referatet vil følge dagsordenens punktform.
1: Valg af dirigent og referent
Referent foreslået: K. Løndahl, dette accepteret. Dirigent foreslået: C. Christensen, dette accepteret.
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Der blev uddelt en skriftlig beretning, der vidner om et aktivt år i VKK, og denne supleredes med
en uddybende mundtlig beretning.
3: Forelæggelse af revideret regnskab
C. Christensen har som revisor ikke haft mulighed for at se regnskabet før mødet, idet det først blev
afleveret på dagen. Regnskabet vil blive revideret efterfølgende. Kasseren er ikke til stede, og har
ønsket at stoppe sit arbejde i klubben. Der skal findes en ny kasserer. Der er spørgsmål til en stor
udgiftspost ift. arrangementer (66.091,22 kr.), men dette kan ikke uddybes idet kasseren ikke er til
stede, og der ikke forefindes et uddybet regnskab. C. Christensen tager senere et kig bag om
regnskabet, og giver en mere officiel udmelding og en udspecificering af regnskabet. Der er en
kommentar om, at regnskabet for klubben måske har nået et omfang, hvor større poster bør gives en
note, og udspecificeres på følgende side. Under indtægt har VKK nu fået sidste rate vedr. tilbagekøb
af boulderen, næste forhandling er vedrørende madrassen.
4: Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag
Der er ikke udarbejdet noget budget idet regnskabet ikke var færdiggjort. Der er spørgsmål til om
bestyrelsen forventer at budgettet for 2015 vil ende positivt, idet indtægten for boulderen udgår. F.
Rasmussen svarer, at budgettet altid er konservativt, og at større udgiftsposter som fx Junior
vintertræf ikke er programsat.
5: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet vedbliver. Satserne er således: Passivt medlem 300 kr., Barn (3-6 år) 200 kr.,
Junior (7-15 år) 800 kr., Forældre (18+) 300 kr., Senior (16+) 1200 kr.
6: Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.
7: Valg af kasserer
Bestyrelsen foreslår Henrik Saugbjerg som kommende kasserer, vedtaget uden protester.
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9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er M. Lamandé og T. Moeslund, der begge er villige til genvalg, men også gerne forlader
posten på vegne af nye kandidater. Ingen modkandidater, selvom det blev nævnt at de spiser god
kage til møderne.
10: Valg af 2 suppleanter
Sune S. Christensen valgt som 1. suppleant, Peter Hinnerfeldt valgt som 2. suppleant.
11: Valg af revisor og revisorsuppleant
C. Christensen er valgt som revisor, og Sune S. Christensen som revisorsuppleant.
12: Orientering om jubilæumstur vedr. 10 års jubilæums 2016
C. Christensen taler til et flot PP show, om den tur til Sydfrankrig, Les Vans/ Lou Castel, der er i
støbeskeen. Siden 2009 har GIV taget elever med på ture til netop det område, og netop det
ferielejligheds-kompleks, så det er en massiv kapacitet at have C. Christensen på som medarrangør.
Lejlighederne er veludrustede 4 eller 6 personers lejligheder, men der er også campingplads med
plads til telt eller campingvogn.
I gåafstand fra området er der 5 felter med tilsammen over 2.200 klatreruter i alle sværhedsgrader.
Det er kalksten, sportsklatring, og de er gode til at ombolte/ vedligeholde ruterne. C. Christensen
viser et eksempel på en ugeplan, der også indebærer mulighed for cykelture, vandreture, svømme-/
badeture, kano, besøg på vinslot eller lokale markeder. Der lægges vægt på at det er en familietur, så
der skal være fede aktiviteter for ”muglere” (ikke-klatrere). Rent praktisk vil indkøb og madlavning
foregå kollektivt. Maden laves formentligt på gril, og tilbehør laves individuelt i ”husene” men
stilles frem til alle, fx pasta og salater.
Oplægget nævner uge 28, 2016, som en mulighed, men det er ikke fast. Vi taler om for og imod: I
2016 er 28, 29 og 30 lukkeuger i institutioner. Typisk er uge 27 den uge hvor sportsforeninger
holder ”sommerlejr”. Senere end uge 31 vil presset fra lokale, samt øvrige turister, stige i området.
Der opfordres til at jubilæumsturen ses som familiens sommerferie, og der bliver udarbejdet
forskellige prisstrukturer, så familien evt. kan kombinere jubilæumsturen med øvrig (selvstændig)
ferie. Der vil senere komme udspil til pris for hhv. fly og kør-selv mulighederne.
Den indledende pris ved fx 40 personer er 200.000 kr., hvilket svarer til 5.000 kr. pr. pers. Dette er
”all inclusive” pånær is og øl (lommepenge og drikkevarer ud over vand). Ved at søge fonde og
øvrige sponsorater, vil prisen kunne nedbringes: Ved fx 80.000 kr. tilskud er prisen pr. pers. 3.000
kr. Klubben har udarbejdet en skabelon til fondssøgning, og indstiller til at der nedsættes et udvalg
der arbejder med det. Da det er en familietur vil de indsamlede/ søgte midler komme kollektivet til
gode, hvorimod klubbens evt. tilskud udelukkende nedbringer medlemmernes pris. Fra flere
mødedeltagere foreslås det, at det enkelte medlems klubtilskud ikke kan overstige prisen for et års
kontingent.
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Der kommer nærmere information til efteråret, hvor depositum også skal betales.
Forsamlingen giver grønt lys til at bestyrelsen arbejder videre med jubilæumsturen.
Bestyrelsen spørger om det er rimeligt at VKK bruger 25.000 kr. fra Arbejdernes Landsbank, samt
klubben selv giver 25.000 kr. til turen, men det kunne der ikke tages stilling til idet regnskabet og
budgettet endnu ikke er på plads.
Der nedsættes et fonds-udvalg bestående af Eva, Lotte, Peter og Rikke, og de står med det
overordnede arbejde med at finde og søge fonde og øvrige virksomheder.
Bestyrelsen indkalder til udvalgsmøder, så der kan komme skub i arbejdet.
13: Eventuelt
K. Løndahl spørger til om der har været bestyrelsesmøder i 2015, idet der ikke er referater på
hjemmesiden. Bestyrelsen bekræfter at de har holdt 1 møde i år, men at arbejdet med klubbens nye
hjemmeside tager tid for webmasteren, der hellere vil lægge kommende referater på den nye side.
K. Løndahl fortæller af DKLAF har søsat et arbejde med Winkas klubmodul, og at det er gratis for
klubberne under DKLAF at benytte dette. Hr. formand nævner at nu er klubben så langt mht.
implementeringen, at de foretrækker at bibeholde det nuværende arbejde frem for at skifte.
K. Løndahl informerer om en I2 uddannelse han og 2 andre instruktører vil igangsætte i foråret. De
3 trænere der ikke er instruktører er skrevet op, sammen med forældrene Dan og Sune, der er
således 4 ledige pladser på kurset, der strækker sig over 12 timers undervisning og en eksamen på 3
timer. For kurset skal der ikke betales med mønt, blod eller den førstefødte, men derimod skal man
indgå i en uddannelsesturnus, så alle nye instruktører (der ikke er trænere, de er i forvejen i + mht.
frivilligt arbejde i klubben) får vedligeholdt deres uddannelseskompetencer.
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