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Formalia – valg af dirigent og referent
 Dirigent: Andreas Møgelmose
 Referent: Mette Koed Holm
 Der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen, 11. april 2021. Dagsorden er også sendt ud
rettidigt.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved Vibeke Rødsgaard-Mathiesen
Vedlægges som bilag

Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år
 Børnehold ved Silas Svarrer: Startet op før voksne efter nedlukning. Aktuelt 25 børn, 15
børn i alderen 12-16 år, 10 børn i alderen 8-12 år. Stor efterspørgsel, men mangler trænere
til at udvide, så hvis nogle er interesserede, kan man henvende sig til Silas, Jens Chr. eller
Johannes. Man kan være fast tilknyttet eller mere løst tilknyttet afhængigt af, hvad man har
mulighed for.

 Boulderudvalget ved Anders Fønss og Rune Træholt: Det meste er beskrevet under
årsberetningen. Afventer at tyske Blocz kommer op og sætter væggene op. Opstart af
opbygning af ny boulder afhænger af karantæneregler for Tyskland.

 Streetmekka ved Mette Holm: En gruppe på tre frivillige, der står for træninger og
konkurrencer i GAME Streetmekka hver mandag aften og ved andre arrangementer i huset.
Vi har grundet nedlukning ikke været der så meget, men havde nogle enkelte konkurrencer i
efteråret. Der mangler enkelte frivillige hertil, og hvis nogen er interesserede, må de gerne
tage kontakt til Vibeke eller Mette.

 Sikkerhedsudvalget ved Niels Staun: Snakket om ændringer i retningslinjer for
instruktørkurser. Arbejder på at lave efteruddannelse til instruktører. Arbejder på samarbejde
med introudvalgt ift. overgang mellem introhold til sikringskursus. Arbejder på skilte mhp.
at sætte fokus på sikkerhed i både rebhal og boulder. Opmærksomhed på autobelay, hvor der
også kommer nogle skilte op. Udstyr: Opfordring til at man reagerer, hvis man ser dårligt
udstyr, dette gælder reb såvel som hænger/quickdraws på væggen.

 Festudvalget ved Freja Sverdrup-Lade: Det har været meget stille det sidste års tid grundet
covid. Håb om at der bliver mulighed for flere fællesarrangementer fremadrettet. Håber der
bliver mulighed for at fejre klubbens kommende 30 års jubilæum.
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 Instruktører/tutorerne ved Vibeke: Aktuelt lukket for medlemsoptag for at sikre, der er tid
til aktuelle medlemmer med kravet om bookinger, så tutorerne er lidt i ro. Der mangler
tutorer. Når der kommer mere gang i klubben, kommer der mere gang i instruktørkurser.

 Rutebyg/problembyg: Ny grebsvaskemaskine er klar. Der er blevet udskiftet ruter og
problemer under nedlukning. Arbejder på flere fælles problembygge-dage.

 Brugergruppen ved Jens Christian Roesen: Samarbejdsrum med Sportshøjskolen og SPH,
det er et besværet samarbejde, klubben har taget advokatkontakt. Vi har et ønske om at
bruge fælleslokalet mere. Sportshøjskolen er vækstet meget på cross fit, hvorfor de har
nogle lidt ændrede interesser ift. fælleslokalet. Aktuelt vigtigt at klubbens medlemmer
overholder de tider, der er fastsat i skemaet på døren ind til fælleslokalet.

Udnævnelse af årets medlem
Simon Krogsgaard er valgt, fordi han er aktiv som tutor, blevet uddannet instruktør og god til at
arrangere større og mindre sociale arrangementer.
Der uddeles derudover diplomer for idrætslederpris til Simon Bruun, Johannes Pielmeier og Marco
Winther for deres frivillige indsats.
Der gives en stor tak til Rasmus Jensen for altid at være hjælpsom og tilgængelig for bestyrelsen.
Der gives en stor tak til Silas for at få opstarten af børneholdet efter coronanedlukningen til at glide
uden problemer.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for
det kommende år
Gennemgås ved kasserer Michael Nauheimer.
Generelt ikke brugt så mange penge grundet nedlukning, og får et relativt pænt resultat for året.
Gældspost er nedskrevet en smule, men denne vil stige en del i løbet af det næste år grundet et
større lån til den nye boulder, der blev vedtaget på foregående generalforsamling.
Betydeligt større udgift til rengøring grundet covid-19.
Revisor Sidsel Wåhlin kommenterer, at regnskabet hænger sammen, og der ellers ikke er noget
påfaldende.
Regnskabet er godkendt ved tydeligt flertal.
Budget: Ikke de store ændringer ift. kontingent og events. Forventer de samme tilskud som der
plejer at komme. Budget til rengøring er sat noget op grundet mere permanent jævnlig rengøring.
Afskrivninger: Budgetteret med 50.000 til greb i 2021.
Forventer højere udgifter til afdrag på lån.
Kommentarer:
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-

Der spørges til, om der er nok greb, når den nye boulder er klar, og vi har sat 50.000 kr. af til
greb. Det besvares, at der i budgettet for den nye boulder er inkluderet køb af greb for
100.000 kr.

-

Det ønskes, at der bruges nogle penge til at opdatere biblioteket. Det er bestyrelsen
opmærksomme på.

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på nuværende niveau.
Det er vedtaget ved flertal.

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at den fysiske generalforsamling under særlige omstændigheder kan ændres til
en elektronisk (digital) generalforsamling ved følgende vedtægtstilføjelse:
§ 6.1 Digital generalforsamling.
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan
afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes
i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital
generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at
vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte
system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under
hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal
anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses
om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger
om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre
muligheden for hemmelig afstemning.”
Vibeke gennemgår forslaget, der oprindeligt er foreslået af DGI.
Kommentarer: Staun foreslår at en evt. digital generalforsamling opfølges af en ”live”
generalforsamling, da der kan være nogle emner, der kan være lettere at diskutere ved fysisk
tilstedeværelse.
Sidsel understreger, at det kan blive afgørende i situationer, hvor der er deadlines for vigtige
beslutninger.
Da det er en vedtægtsændring, kræves det, at 2/3-del af medlemmerne stemmer for, der stemmes
derfor om, om forslaget skal tages op på en ekstraordinær generalforsamling.
34 stemmer for.
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0 stemmer imod.
0 stemmer blankt.
Enstemmigt vedtaget, forslaget går videre til ekstraordinær generalforsamling.

Valg af formand og kasserer
Den nuværende bestyrelse og deres hensigt for genopstilling er som følger:


Formand, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen (genopstiller)



Kasserer, Michael Nauheimer (genopstiller)



Bestyrelsesmedlem, Mikkel Filt Bengtson (genopstiller)



Bestyrelsesmedlem, Rasmus Væver (genopstiller)



Bestyrelsesmedlem, Anne Cathrine Linder (genopstiller ikke)



Bestyrelsesmedlem, Freja Sverdrup-Lade (genopstiller ikke)



Suppleant, Niels Staun (genopstiller)



Suppleant, Lykke Larsen

Vibeke genvælges til formand.
Michael genvælges til kasserer.

Valg af den øvrige bestyrelse
Kathrine Kjær Hansen stiller op til bestyrelsespost.
Anders Østerby Sørensen stiller op til bestyrelsespost.
Mette Wollesen stiller op til bestyrelsespost.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Niels Staun genvælges som suppleant.
Freja Sverdrup-Lade vælges som suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor, Sidsel Wåhlin (genopstiller)
Revisorsuppleant, Keld B. Sørensen (genopstiller)

Eventuelt
-

Opfordring til at bruge buddybanken, som er en undergruppe til klatreklubben på Facebook.

-

Der spørges til udluftning ovenpå. Der er snakket med om at sikre, der er så meget
luftudskiftning som muligt.
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Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen den 20. maj 2021.
Tredje gang er lykkens gang – i hvert tilfælde i forhold til at få gennemført Aalborg klatreklubs
generalforsamling. Vi har haft udmeldt tre datoer for generalforsamlingen – i dag lykkes det.
Den siddende bestyrelse blev valgt efter en coronaudskudt generalforsamling i august 2020, så vi
har knapt siddet i et år. Men sikken en periode!
Coronaen har givet os nok at rive i.
Man kunne fristes til at tro, at nedlukning betød mindre arbejde for en bestyrelse, men sådan har vi
bestemt ikke oplevet det.
I de åbne perioder har vi skullet forholde os til myndighedernes skiftende udmeldinger i forhold til
hygiejne, rengøring, forsamlingsforbud, stikprøvekontrol af coronapas og brug af værnemidler –
håndsprit ind, skilte op, sociale arrangementer ud– og vi måtte indføre booking.
I bestyrelsen har vi prøvet at arbejde på at vise jer medlemmer, at vi er en forening, der er værd at
vente på en genåbning i. Vi har med jeres hjælp haft en livlig Facebookside på trods af
nedlukningen – og vi tror, at alt fra pull up konkurrence over medlemsbilleder til julequiz – har
været med til at minde os alle sammen om, at Aalborg klatreklub venter på os ved genåbningen.
Tak til alle jer, der fortsat har betalt medlemskab -vi er faldet i medlemstal, men ikke meget mere,
end vi plejer på denne tid af året.
Booking er stor daglig opgave, der på grund af samarbejdet med højskolen, rengøring og vore egne
Intro- og sikringskurser, ikke er ens fra uge til uge. Vi har valgt at godtgøre Mikkel for de
arbejdstimer, han har lagt i bookingen – ellers havde ingen af os kunnet klatre. Tak for indsatsen
Mikkel, og tak fordi du fortsætter med at lave booking til os uge efter uge.
Vi har måttet ændre vores rengøringsstandart, da der er blevet krævet daglige rengøring. Vi har haft
rengøringsjobbene slået op i FB-gruppen, og hen over sommeren 2020 blev opgaven løst af
medlemmer, der havde sommerferie og kunne lægge arbejdstimer i klubben. Tusind tak til jer der
smøgede ærmerne op og tog fat!
Heldigvis er vi nu landet på tre stabile medlemmer, der varetager rengøringen fast. Den ene har vi i
samarbejde med Aalborg kommune ansat i en fleksjobstilling.
Bookingen hjalp os, da vi begyndte at få medlemmer med positive coronatests. Vi vidste hvem, der
havde klatret hvor og kunne derfor kontakte de medlemmer, der evt. kunne være blevet smittet.
Dette havde Smitteopsporingen bedt os om at gøre. Men da vi lukkede ned efter jul, var det næsten
en lettelse, da det stort set var dagligt, at der skulle kontaktes en gruppe måske smittede
medlemmer.
Nedlukningen gav os mulighed for at få ryddet op i klubben og for at få diverse udstyr gennemgået
og repareret eller kasseret.
Dirk har forbedret bænkene med linoleum, der sikrer en nemmere rengøring og er pt i gang med at
indrette mellemreposet, så vi får udnyttet pladsen her bedst muligt.
Vi har indkøbt for de 100.000 kr greb, som generalforsamlingen besluttede sidste år, så
rutebyggerne har også udnyttet nedlukningsperioderne. I skal have stor tak for, at vi nu har nyheder
at klatre på.
I Game Streetmekka har vi også hjulpet til med problembygning – tak til jer, der lagde timer der –
det styrker det gode samarbejde, vi har med Game. Vore tutorer i Game skal også have en stor tak
for indsatsen derude.
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Vi har fået vores længe ønskede grebsvaskemaskine. Den er afprøvet og fungerer fantastisk – og
hvor er det godt, at vi kæmpede længe og hårdt for placeringen i rengøringsrummet, for lyden får en
til at tænke på tandlæge….x 10!
Mads og Paps har været på opgaven med opsætning og installering. Godt gået og tusind tak. Den
240 kg tunge maskine blev leveret ovenpå kassen med det 110 kg tunge iblødsætningsfad. Noget af
en opgave at få bakset ovenpå og monteret. Vi har haft en autoriseret VVS´er til at tilslutte vand
m.m.
Hvor bliver det lækkert, når vi skal rydde en væg næste gang.
Vi har fra flere medlemmer hørt, at de savner nogen at klatre med, når de er nye i klubben.
Desværre har nogle også skrevet det til os ved deres udmeldelse.
Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi kan løse denne uheldige tendens. Vi fik uventet hjælp af
Søren Visby, der stiftede Buddybanken i oktober måned. Et supersgodt initiativ, som vi håber
mange vil benytte sig af. Men Buddybanken gør det ikke alene.
Vi har i 2020 haft 11 medlemmer afsted på DIF/DKLAFS´s Træner1 uddannelse og håber, at vi
med dette kan få sat skub i noget mere organiseret voksentræning i klubben. Ikke hold, der
nødvendigvis løber torsdag efter torsdag hele sæsonen igennem, men også pop-up kurser af kortere
varighed.
Børnetrænerne i Aalborg klatreklub er en trofast flok, der uge efter uge arbejder med klubbens børn
og juniorer. Vi har i bestyrelsen hen over året talt med trænerne om, hvordan vi kan gøre
træneropgaven mere attraktiv – både for de eksisterende trænere, men også meget gerne for nye
trænere.
Vi er i bestyrelsen kommet frem til følgende ændringer, som vi håber vil gavne både klubbens
trænere, klubbens klatreungdom og flere af klubbens øvrige medlemmer.
Som det har været indtil nu, har man kun kunnet tegne et børnemedlemskab, når der har været en
ledig plads på tirsdags- eller juniorholdet, så vi har venteliste til børnehold i klubmodul. Dette er
ikke hensigtsmæssigt - især ikke fordi flere medlemmer har spurgt, om ikke de kunne få deres barn
ind i klubben uden deltagelse på hold, da familien gerne ville klatre sammen.
Vi vil derfor fremover ændre børnemedlemskabet, så der ikke automatisk følger en plads på et hold
med medlemskabet. Holdpladser vil kunne tilkøbes for et halvt år ad gangen – dette gøres for at
skabe kontinuitet på holdene.
Tirsdagsholdet vil koste 100 kr halvårligt og juniorholdet 200 kr halvårligt.
Voksentræningerne, jeg omtalte tidligere, vil ligeledes komme til at koste et mindre beløb.
Indtægten vil gå til aflønning af hjælpetrænere/trænere – 75 kr pr gang. Dog vil de faste
børnetrænere godtgøres med 2000 kr om året, hvilket svarer til deres medlemskab.
Samtidig vil vi hæve aldersgrænsen, så man først kan indmeldes i klubben, når man bliver 8 år.
Indtil da er man velkommen til at klatre sammen med sine forældre, hvis de er medlemmer af
klubben.
Først når man bliver 8 år, kan man altså blive meldt ind og tilmelde sig et hold, hvis man gerne vil
det, men man må gerne fortsætte med at klatre med sin familie. Når den unge fylder 16 år overgår,
hun/han betalingsmæssigt til voksenmedlemskab.
Og hvad opnår vi så med dette?
Vi styrker muligheden for familieklatring i klubben, prøver at tage lidt af presset på holdene og
godtgør trænere og hjælpetrænere for deres indsats.
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Den nye boulder lader vente på sig. Som boulderudvalget orienterede om på et online fællesmøde i
marts er det tyske Blocz, der er valgt som leverandør af boulderen. De har designet og produceret
en fed boulder, som kun venter på at blive sat op her i vores ryddede lokale på første sal.
Vi havde en forventning om, at arbejdet skulle påbegyndes den 3. maj, men vi fik så en mail fra
Blocz, der meddelte os, at hvis boulderen skulle monteres i maj, skulle vi påtage os at betale for
byggecrewets karantæne, når de vendte hjem til Tysklang igen. Beløbet ville afhænge af, om det
ville blive nødvendigt med 5 eller flere karantænedage, så et sted mellem 55 og 70.000 kr.
Vi har afslået at betale, og afventer nu et smittetryk, der muliggør hjemrejse for tyskerne uden
karantæne. Rune er i kontakt med firmaets danske agent og prøver at presse en hurtigere løsning
igennem.
Da Rasmus gik af som formand ved sidste generalforsamling, indtrådte Jens Christian i
Brugergruppen på hans plads. Samarbejdet med Højskolen og Foreningen SPH er vanskeligt, og det
er ikke fordi vi ikke har kæmpet for flere timer i Fællessalen, en ny væg i Fællessalen og mere
dæmpet musik og knapt så tunge kast, at vi ikke er kommet igennem med det.
Tingenes tilstand har gjort, at vi har entreret med en advokat, der meget udførligt har redegjort for
alle de punkter, vi - i forhold til de indledende forventningsafstemninger og til vores lejekontrakt oplever, at vi ikke får indfriet.
Vi har nu holdt et møde, hvor højskolen og dennes advokat mødtes med os og vores. Vi håber
meget på snarlig bedring af forholdene omkring fællessalen.
Det er her vi står nu.
Der er mange ting i støbeskeen i det kommende år.
Vi ses nok snart igen til en ekstraordinær generalforsamling i forhold til en vedtægtsændring, vi
foreslår i aften. Vi skal også have jeres accept til indkøb af nye madrasser og måske den nye væg i
fællessalen – men på grund af sagen med højskolen, ved vi ikke, om det bliver muligt at bygge.
Aalborg skal være vært ved DM-ugen i 2022. Ca. 25 forskellige idrætsgrene skal i løbet af uge 25
afvikle deres Danske Mesterskaber – herunder Dansk Klatreforbund. Vi er blevet spurgt, om vi vil
lægge hus til mesterskabet – og det har vi sagt ja til. Vi håber på en fantastisk uge med spændende
konkurrencer i både lead og bouldering. Det bliver en stor opgave at gennemføre, men forhåbentligt
vil vores indsats blive belønnet med gode oplevelser og måske endnu bedre klatremuligheder, end
dem vi har i dag.
Bestyrelsen
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