Referat
Generalforsamling Viborg Klatreklub 15.03.2016
Valg af dirrigent og referent
Uffe er dirigent og Kristian referant.
Uffe fastslår at generalforsamlingen er lovligt invarslet og beslutningsdygtig.
Bestyrelsens beretning v. formand Florian
Klubben har stort set samme medlemstal som sidste år på samme tidspunkt: 105 mod 101.
Administrativt er bestyrelsens arbejde præget af jubilæumsturen, formanden retter en stor tak til
udvalgene for deres arbejde. Også en stor tak til de frivillige i klubben.
I 2015 er der kommet ny hjemmeside og nyt administrationssystem der gør tilmelding og
indbetalinger nemmere at håndtere.
Referater fra betyrelsesmøderne mangler at blive flyttet over på den nye hjemmeside, men det
forventes at ske i løbet af 2016.
Det er bestyrelsens forhåbning, at det nye system vil frigive tid til flere aktiviteter i klubben.
Forelæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Henrik
Regnskabet gennemgås, der er et overskud på ca. 32.000 kr.
Regnskabet godkendes uden spørgsmål/kommentarer.
Forelæggelse af budgetforslag v. kasserer Henrik
Budgettet er konservativt sat, fx med indtægter fra juniorerne.
Vi skal være opmærksomme på, at når der sendes trænere og instruktører på kursus, kan der søges
refusion fra kommunen på 75%
Budgettet er godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes: Børn 200 kr., Junior 800 kr., Forældre 300 kr., Voksne 1200 kr.,
Passiv 100 kr., Udendørs 700 kr.
Indkomne forslag
Ikke nogle skriftlige, men Tue melder ud, at han gerne ser at trænere påskyndes deres arbejde for
klubben. Florian fortæller at trænerne allerede får deres kontingent betalt, og at der derfor ikke
gøres mere.
Valg af kasserer
Kasserer er ikke på valg, så punktet springes over.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Florian og Louis, begge er villige til genvalg
Louis er villig til genvalg såfremt der ikke er andre kandidater.
Genvalgt.
Valg af 2 suppleanter
Thomas supplerer med, at der aldrig i klubbens historie har været brug for suppleanterne.
Suppleant Søren er villig til genvalg.
2. suppleant er Olaf.
Genvalgt
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor CC og revisorsuppleant Sune er villige til genvalg.

Genvalgt.
Orientering om jubilæumstur
Thomas orienterer om de overordnede tanker.
Eventuelt
Olaf spørger til aktiviteterne i den gamle Vestas-hal, om det er noget klubben er en del af?
Louis fortæller, at det er Game, et street koncept hvor der er en række åbne aktiviteter, fx trial og
parkour. Tanken er ikke at man har sit eget, og det er svært at tænke klatring ind, da det kræver en
del udstyr/sikkerhed ulig de andre aktiviteter hvor man bare kan ”droppe ind”.
Der er mulighed for en høj væg og/eller bouldering, og Viborg Klatreklub har bedt om en 24 m. høj
væg. Projektrammen er omkring 22 mio., men det er ikke et oplangt valg for Viborg Klatreklub.
Viborg, Aalborg, Østjysk og Vestjysk er en del af et klubudviklingsprojekt under Dansk
Klatreforbund, og har været til et indledende møde om klubudvikling, medlemsfastholdelse og
aktiviteter generelt.
De første forløb er ved at blive planlagt. Florian orienterer når der er nyt.
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Kristian Løndahl

