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Aalborg Klatreklubs Ordinære Generalforsamling 2020 
Torsdag d. 13. august 2020 kl. 19.00 på Aalborg Sportshøjskole. 

 
Dagsorden 
 

 Formalia – valg af dirigent og referent 

 Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år 

 Udnævnelse af årets medlem 

 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for 

det kommende år 

 Fastlæggelse af kontingent 

 Optagelse af lån i forbindelse med færdiggørelse af boulder 

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg af formand og kasserer 

 Valg af den øvrige bestyrelse 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Valg af revisor og en revisorsuppleant 

 Eventuelt 
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Formalia – valg af dirigent og referent 
 Dirigent: Andreas Møgelmose 

 Referent: Mette Koed Holm 

 Der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen, det er dog en ændret måned grundet corona. 

 
 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved Vibeke Rødsgaard-Mathiesen 
 En lang bestyrelsesperiode grundet corona. 

 Der har været fokus på mange sociale arrangementer fra festudvalget. 

 Der blev afholdt begynder- og juniortur til Kristiansand i Norge i 2019.  

 Klubben havde 440 medlemmer op til corona-perioden, hvilket gav stort behov for kurser og 

administrativt arbejde, og der er venteliste til børneholdene. Det sidste halve års tid efter 

nedlukningen har klubben bestået af 345 medlemmer. Nu er vi på 380 medlemmer igen, og 

der kommer næsten nye hver der. 

 Klubtøj: Der er lavet aftale med Sport 24 i Bredgade, hvor det kan bestilles. 

 Junior Camp blev afholdt i oktober 2019, og både arrangementet og de nye lokaler fik stor 

ros og anerkendelse. 

 Aalborg Open blev afholdt i november 2019. 

 Bestyrelsen indstillede fem frivillige fra klubben til en idrætslederpris, der uddeles af SIFA. 

Bestyrelsen fik lov til at uddele to priser, og efter lodtrækning blandt de fem blev de uddelt 

til Jeppe Tværmose Munk og Mette Koed Holm. 

 Der er blevet rettet op på flere vægge i boulderen, Moonboardet er opgraderet til 2019 

version, og vippevæggen er sat op.  

 Der lyder stor tak fra bestyrelsen til alle frivillige fra klubben.  

 Der opfordres til at klatre på alle tider af dagen for at mindske smittespredning, samt stadig 

huske at overholde de forskellig corona-regler og -restriktioner. 

Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år 
 Festudvalget ved Freja Sverdrup-Lade. Der har været arrangeret fællesspisninger, 

temafester, julefest, fastelavnsfest. Hvis nogen har gode idéer, er de velkomne til at 

henvende sig til Freja, Malene eller Jeppe. 

 Tutorerne ved Vibeke Rødsgaard-Mathiesen: Der er blevet afholdt rigtig mange introkurser 

for alle de nye medlemmer. Lige nu afholdes der ikke toprebsklatring grundet corona, så det 
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er kun bouldering. Der er brug for nye tutorer, og hvis man ønsker at blive en del af gruppen 

kan man henvende sig til Vibeke eller en af tutorerne.  

 Instruktører ved Vibeke Rødsgaard-Mathiesen: Begynder så småt også at afholde 

sikringskurser igen. Der er ved at blive uddannet seks nye instruktører, så der kan komme 

mere flow i antallet af sikringskurser. Hvis man har lyst til at indgå i denne gruppe, må man 

gerne sige til. 

 Børnehold ved Nikolaj M. Rasmussen og Jens Christian Ravn Roesen: Børneholdene er 

startet op igen. Træningstider er tirsdag kl. 17.00-18.30 og torsdag kl. 17.00-19.00. Der er 

brug for, at der gives lidt ekstra plads til holdene i denne corona-tid. Der var børnetur til 

Kristiansand i 2019. Der er venteliste, så hvis der kunne være nogen, der vil stå for eller 

hjælpe på et børnehold, er de velkommen til at tage kontakt til nogle af trænerne. 

 Streetmekka ved Mette Koed Holm: En gruppe på fire frivillige, der står for træninger og 

konkurrencer i GAME Streetmekka hver mandag aften. Der mangler frivillige hertil, og hvis 

nogen er interesserede, må de gerne tage kontakt til Vibeke eller Mette. 

 Boulderudvalget ved Rune Træholt: Der er blevet arbejdet på skitser til kommende boulder 

ovenpå. Tegningerne nærmer sig at blive færdige. De skal drøftes yderligere med forskellige 

boulderfirmaer. 

Udnævnelse af årets medlem 
Jeppe Tværmose Munk bliver udnævnt grundet sit meget store engagement i det frivillige arbejde. 
 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for 
det kommende år 
Gennemgås ved kasserer Michael Nauheimer. 
 
Regnskab 2019: Største ændring er øget medlemstal fra 2018 til 2019. Udgifter primært ift. lokaler 
og flytning.  

 Kommentar fra revisor Sidsel Wåhlin: Ser en sund økonomi. Der er en stor gæld, men der 

betales godt af på den løbende. Investering i klatrevæg, greb, seler og madras er blevet 

flyttet under aktiver. 

 Festudvalget har en mobile-pay-konto til drikkevarer, der skal inddrages i det kommende 

regnskab. 

 Godkendelse af regnskabet: Enstemmigt vedtaget. 
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Driftsbudget 2020: På trods af fald i medlemmer grundet corona forventes en lille stigning i 
kontingentindtægter ift. 2019. Tilskud og indtægt fra events forventes mindre i år. Løn til rengøring 
er sat op grundet ekstra rengøring som følge af corona. Administration: de største udgifter er til 
regnskabsassistance og kontingent til Dansk Klatreforbund. Sidstnævnte er steget siden sidste år. 
Der ønskes, at regnskab og budget opstilles anderledes fremadrettet, så der er fuld korrelation 
mellem posterne i henholdsvis regnskabet og budgettet, samt at relevante poster uddybes.  
Flere udtrykker desuden ønske om, at der sættes et større beløb af til at indkøbe greb,  
Der stemmes om en tilkendegivelse for, at budgettet for greb skal hæves fra 50.000 til 100.000 i 
budgettet for 2020: 

 Ingen stemmer i mod 

 11 stemmer blankt 

 27 stemmer for  

Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 
Ingen indvendinger, dermed vedtaget. 
 

Optagelse af lån i forbindelse med færdiggørelse af boulder 
For at kunne etablere det resterende område på første sal, har bestyrelsen undersøgt mulighederne 
for optagelse af lån gennem Dansk Klatreforbund. 
 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver den kommende bestyrelse mulighed for på vegne 
af klubben at optage lån ved Dansk Klatreforbund, hvis betingelser minder om dette: 

- Lån på op til 700.000 ved Dansk Klatreforbund, max 5% i rente, afdrag over 5 år. 

Fremlægges ved Rasmus Jensen: Det er maksimalt et beløb på 700.000 og en rente på højest 5%, 
mens afdragsperioden på 5 år ligger fast. Der gives et eksempel på et lån og afbetaling heraf. Der 
præsenteres også et foreløbigt budget for etablering af kommende boulderområde.  
 
Afstemning om forslaget: 

 35 stemmer for 

 Ingen stemmer i mod 

 Ingen stemmer blankt 

 Forslaget er enstemmigt vedtaget 

Behandling af indkomne forslag 
 
Mulighed for at sætte medlemskab på pause (forslagsstiller: Malene Agermose) 
Der er ofte perioder, hvor det ikke er muligt at klatre, fx hvis man skal ud og rejse, bliver skadet 
eller hvis man får et midlertidigt job et andet sted. Problemet er dog, at hvis man melder sig ud i den 
periode, så skal man betale et tilmeldingsgebyr. Det vil jeg påstå ikke er helt fair, da det ikke har 
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nogen omkostninger for klubben, at medlemmer, der kender klubben, kommer tilbage igen efter en 
kort periode. Derfor vil jeg foreslå, at der indføres en mulighed for at sætte medlemskab på pause. 
 
Der opstilles forskellige modargumenter for ikke at fjerne indmeldingsgebyr. Det vil bl.a. være 
kompliceret og have omkostninger ift. administration, fjerne mange af klubbens indtægter hver 
sommer samt være vanskeligt ift. systemet. Der ønskes desuden en specificering af perioden for en 
evt. pause, samt om der skal være et gebyr ved en pause. 
 
Afstemning: 

 0 stemmer for 

 Flertal i mod 

 
Udlån af klubbens crashpads (forslagsstiller: Jorne Biccler) 
Klubbens crashpads kan efter gældende regler kun anvendes i klubben, ved svampen og på 
klubture. Det foreslås, at klubbens crashpads kan lånes af klubbens medlemmer for 30 kr. pr dag. 
 
Kommentarer: Det vil være vanskeligt rent administrativt. Der er uklarhed omkring definitionen af 
klubture.  
 
Afstemning: 

 Flertal imod forslaget, forslaget vedtages ikke. 

 
 
Der ønskes godkendt en udgift på max. 21.000 kr til indkøb af en ny autobelay. 
(forslagsstiller: Niels Staun) 
Vores nuværende autobelay / Toppas bliver brug meget flittig. Ofte står folk i kø for at overtage 
karabinen på wiren. En ny vil kunne dække en let overhængende (5-grader) væg. Den nye autobelay 
vil således dække flere type klaring og en større mængde. Mange klatrer uden makker, og en del på 
tidspunkter alene. Klatring på autobelay indgår som et vigtigt træningsredskab for flere, der vil 
træne udholdenhed/mængde træning. 
 
Kommentarer: Bekymring for, at man nok ikke kommer til at klatre reb i det område, hvor den 
placeres. Den kan kun hænge på noget, der er let, og ikke meget, overhængende. Der argumenteres 
for, at det afventes, at der etableres mere høj væg inde i fællessalen. 
 
Afstemning for forslaget: 

 10 stemmer for 

 10 stemmer i mod 

 Forslaget ikke vedtaget grundet manglende flertal for forslaget. 
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Der ønskes en bekræftelse af klatring på autobelay ikke nødvendigvis kræver madras 
(forslagsstiller: Niels Staun) 
Vi har af historiske årsager pga. af et tragisk uheld haft madras under Autobelay’e/Toppas’en, Hvis 
dette skal videreføres ved 1 eller flere nye autobelay’s bliver det både meget dyrt og upraktisk, med 
en uforholdsmæssig stor del af gulvet i hallen dækket. Der findes ikke andre klubber i Danmark, 
hvor det er nødvendigt. Ej heller i udlandet eller fra nogen producent er dette praksis. Vi har således 
opfundet en sikkerhedsprocedure, der afviger fra alt andet praksis. Den potentielle risiko bør 
håndteres dels ved god undervisning pa intro- og sikkerheds-kursus; - dels ved skiltning / markering 
ved start/wiren’s standplads. - Hvilket sker i dag. 
 
Kommentarer: I andre klubber er der anderledes, mere affjedrende gulv. Der er erfaringer med, at 
madrassen har en reel funktion ved mindre uheld. Nogle finder forslaget særligt relevant, hvis der 
kommer mere end den toppas, vi har nu.  
 
Afstemning: 

 16 stemmer for 

 3 stemmer i mod 

 Forslaget er vedtaget 

 

Valg af formand og kasserer 
 
Bestyrelsen skal jævnfør vedtægterne bestå af en formand, en kasserer og yderligere fire til seks 
medlemmer. Derudover skal der vælges to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. De skal 
alle være aktive medlemmer i klubben. 
 
Den nuværende bestyrelse og deres hensigt for genopstilling er som følger: 

 Formand, Rasmus Jensen (genopstiller ikke). 

 

 Kasserer, Michael Nauheimer (genopstiller) 

 

 Bestyrelsesmedlem, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen (genopstiller som formand) 

 Bestyrelsesmedlem, Cecilia Dianna Johansen (genopstiller ikke) 

 Bestyrelsesmedlem, Anne Cathrine Linder (genopstiller) 

 Bestyrelsesmedlem, Mads Petersen (genopstiller ikke) 

 Bestyrelsesmedlem, Mikkel Filt Bengtson (genopstiller) 

 

 Vibeke Rødsgaard-Mathiesen vælges til formand. 
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 Michael Nauheimer fortsætter som kasserer. 

 

Valg af den øvrige bestyrelse 
 Anne Cathrine Linder (genopstiller) 

 Mikkel Filt Bengtson (genopstiller) 

 Rasmus Væver stiller op 

 Freja stiller op 

 De er valgt som øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 Suppleant, Niels Staun genopstiller, valgt som 1. suppleant 

 Suppleant, Marco Winther genopstiller ikke. 

 Lykke stiller op og vælges som 2. suppleant 

 
 

Valg af revisor og en revisorsuppleant 
 Revisor, Sidsel Wahlin, genopstiller og vælges 

 Revisorsuppleant, Keld B. Sorensen, genopstiller og vælges 

 
 

Eventuelt 
 Diskussion at corona-retningslinjerne og skærpelse af, at de fortsat skal overholdes. 

 Brugerudvalg: Rasmus Jensen har indtil videre været deltagende der, men træder ud derfra. 

Jens Christian Ravn Roesen er blevet medlem heraf i stedet for Rasmus, med mindre nogen 

har et ønske om at tage denne plads. 

 Booking af fælleslokaler kan ses i kalender på klatreklubbens hjemmeside. 

 Der ytres ønske om, at informationer og referater i højere grad sendes ud til medlemmer. 

 Det ønskes, at hjemmesiden anvendes i højere grad til at uddele informationer, da ikke alle 

bruger facebook. Endvidere at hjemmesiden kan blive opdateret. 

 Drøftelse af hensigten ift. medlemstal fremadrettet. 

 Drøftelse af hvordan det frivillige arbejde engageres og fastholdes. 


