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Dagsorden 
Dagsorden for Aalborg Klatreklubs ordinære generalforsamling 2022 torsdag d. 31. marts 
kl. 19.00 i Aalborg Klatreklub.

- 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 

- Behandling af forslag om ansættelse af klubvært 

- Fastlæggelse af kontingent 

- Behandling af øvrige indkomne forslag 

- Valg af formand og kasserer 

- Valg af den øvrige bestyrelse 

- Valg af suppleanter til bestyrelsen 

- Valg af revisor og revisorsuppleant 

- Eventuelt



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

- Referent: Mette Koed Holm

- Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Dagsordenen er også sendt ud 

rettidigt.

o Eneste ændring er rækkefølgen i dagsorden ift. de faste retningslinjer, idet 

Fastlæggelse af kontingent ligger senere på dagsorden grundet et forslag, der 

forudsætter ændring af kontingent. Der er ingen indvendinger i mod dette.

Stemmeberettigede ved generalforsamlingen: 43

Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Vedlægges som bilag.

Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år 
 Børnehold ved Silas Svarrer: Børneholdet er startet godt op efter corona-nedlukning.

Der er påbegyndt fast optag to gange om året i stedet for løbende optag, og det giver 

et mere fast og stabilt hold. Begyndt at rekruttere flere trænere til børnehold og 

juniorhold, der mangler flere til efter sommerferien. Gode resultater fra 

børne-/juniorhold ved konkurrencer, herunder DM. Trænerne er i dialog med 

bestyrelsen om, hvordan børneholdet kan være i klubben i samspil med resten af 

medlemmerne. Hvis man ønsker at blive træner for børne- eller juniorhold, kan man 

kontakte Silas, Johannes eller Nikolai.

 Streetmekka ved Mette Holm: Vi er en gruppe på fire frivillige, der står for 

træninger og konkurrencer i GAME Streetmekka hver mandag aften og ved andre 

arrangementer i huset. Vi er med til at introducere nye medlemmer for klatring og 

også sluse nogle over til Klatreklubben, når det giver mening. Derudover hjælper vi 

med betaer, der hvor vi kan. Vi er begyndt at bygge ”ugens problem”, så der kommer

lidt nye problemer til. 

 Sikkerhedsudvalget ved Sidsel Wåhlin: Sikkerhedsudvalget har træktestet ankre, og

der skal også lige sikkerhedstjekkes en væg. Karabiner er blevet gennemgået for, om 

de åbner/lukker godt nok, samt retningslinjer for snore til topreb. Opmærksomhed på 

at nye instruktører ikke altid har samme erfaring som de garvede klatrere. 

 Festudvalget ved Malene Agermose: Arrangementer har været begrænset gennem 

corona-tiden, og er nu under opstart og reorganisering igen. Malene kan kontaktes, 



hvis man ønsker at være med til at arrangere fester mm. Siden corona-åbning har der 

været afholdt jubilæumsfesten, julefest, fastelavnsfest og fællesspisninger.

 Instruktører ved Vibeke Rødsgaard-Mathiesen: Der har været opgørelse af aktive 

instruktører. Det viste, at der kun 6 aktive. Vi har derfor søgt medlemmer med lyst til

at blive instruktører, og seks nye instruktører er netop blevet færdiguddannet i sidste 

uge. 

 Tutorerne ved Rasmus Væver: Tutorerne har gjort en stor indsats ved at byde mange

nye medlemmer velkomne og introducere dem til hverdagen i klubben. Når man 

melder sig ind, skal man deltage i én introaften. Som det er lige nu, har man 24 

timers adgang fra man modtager chippen. Det skal overvejes, om man skal gå tilbage

til den oprindelige ordning, hvor der først blev givet 24-timers-adgang efter tre 

måneder.

 Rutebyg/problembyg ved Johannes Pielmeier: Der er blevet lavet ny boulder, 

grebsvaskemaskinen er kommet godt i gang, grebsnedtagning fungerer godt med 

frivillig hjælp, der er indkøbt mange greb og makroer. Det har været forsøgt at lave 

en mere fast struktur i udskiftning af problemer. Kvaliteten af nybyggede problemer 

bærer præg af, at der lige nu er mange nye klatrere, der også bygger, så der er fokus 

på, hvordan kvaliteten sikres.

 Brugergruppen ved Vibeke Rødsgaard-Mathiesen: I møderne deltager medlemmer 

fra styrketræningsforeningen SPH, Sportshøjskolen og Aalborg Klatreklub. Vibeke 

har repræsenteret klatreklubben ved møder det sidste halve års tid. Møderne er 

præget af et besværet samarbejde. Der diskuteres bl.a. hvordan tiden i fællessalen kan

fordeles til de forskellige foreninger. SIFA er inddraget til at mægle i samarbejdet 

med Sportshøjskolen.

Udnævnelse af årets medlem 
Vibeke Rødsgaard-Mathiesen beskriver at, personen elsker Aalborg Klatreklub, og bruger 
meget tid i klubben. Freja Sverdrup-Lade er valgt på baggrund af sit meget store 
engagement og konstruktive arbejde i klubben ift. rebklatring, instruktører, afholdelse af 
fester mm. 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 
budget for det kommende år 
Regnskab for 2021: Gennemgås ved revisor Sidsel Wåhlin. Regnskabet er gennemgået 
med kasserer Michael forud for generalforsamlingen. Alle større bilag er gennemgået. 

Samlet set en lidt større indtægt i 2021 end 2020. Udgiften er steget i kraft af 
huslejestigning, der har været med tilbagevirkende kraft. Samlet stigning i udgifter er 



tilsvarende den øgede indtægt. Færre udgifter på nogle områder grundet corona. Udgifter til 
rengøring er steget grundet corona. Skyldig godtgørelse dækker over manglende udbetaling 
af løn 

Kommentarer: 

- Det konkrete regnskab for den nye boulder bør vedlægges som bilag.
- Udgifterne er bl.a. også steget grundet indkøb af greb.
- Udgiften på 23.000 kr. til advokathjælp er at finde under administrationsudgifter 

konto nr. 3033.

Afstemning: Regnskabet er vedtaget ved tydeligt flertal.

Budget for 2022: gennemgås ved Sidsel Wåhlin.

Kommentarer: 

- Der stilles spørgsmål til, om man ikke skal stemme om et budget på en 
generalforsamling.

- Der ønskes et mere gennemskueligt budget.
- Der ønskes mulighed for at afholde en ekstraordinær generalforsamling til 

afstemning om et gennemskueligt budget.
- Der kommenteres på, at det er en meget positiv bundlinje, og der stilles spørgsmål til,

om der skal bruges flere penge på at udvikle klubben.
- Der argumenteres for, at med en usikkerhed på lokaler og mulig flytning i fremtiden 

er det en fordel med penge i overskud.

Behandling af forslag om ansættelse af klubvært 
Aalborg klatreklub har, siden vi flyttede til Annebergvej, mere end fordoblet antallet af medlemmer.
Vi er nu over 500. Mængden af arbejde – både praktisk og administrativt – er vokset med 
medlemsstigningen. Desuden er de fleste medlemmers engagement i klubbet rettet mod egen 
klatring og ikke i så høj grad mod fælles opgaver i klubben. Bestyrelsen konkluderer, at frivillige 
alene ikke længere kan løse opgaverne, og at bestyrelsen samlet anvender omkring 60-70 timer om 
ugen på klubarbejde. Bestyrelsen foreslår derfor, at Aalborg klatreklub ansætter en Klubvært til i 
samarbejde med bestyrelsen og klubbens frivillige at sørge for klubbens daglige drift. Bestyrelsen 
ønsker generalforsamlingens godkendelse til at måtte bruge op til 350.000 kr. årligt til løn og 
afledte udgifter i forbindelse med ansættelse af en klubvært. Lønudgiften vil følge den almindelige 
løn- og prisudvikling. Bestyrelsens forberedende arbejde forud for forslaget om en klubvært 
beskrives yderligere på generalforsamlingen. 
Alternativt budget ved ansættelse af klubvært forefindes som bilag sidst i dokumentet. Bemærk at 
det alternative budget ikke medregner afskrivning på eksisterende værdier, men derimod tager 
udgangspunkt i at der bruges 200.000 kr. om året på anlægsposter som greb, klatrevæg, madras og 
klatreudstyr. Derudover er der i det alternative budget medregnet at klubbens lån til DKLAF 
tilbagebetales, hvorved klubben sparer op til 25.000 kr. i renteudgifter om året.

Vibeke Rødsgaard-Mathiesen præsenterer forslaget. 

Sidsel Wåhlin gennemgår det alternative budget ved kontingentstigning og ansættelse af 
klubvært.



Kommentarer:

- Der ønskes en mere uddybet og afgrænset jobbeskrivelse.
- Forhåbentlig kan en klubvært også på sigt være med til at tjene nogle penge ind til 

klubben på forskellige måder.
- Flere kommenterer, at det lyder til, at der er behov for en sådan stilling. Og at en 

sådan ansættelse kan frigøre nogle frivillige kræfter til at arbejde visionært for 
klubben.

- Der kan være bekymring for betydningen for frivilligheden med en lønnet ansat. 
- Der spørges til ansættelsesproces. Der er plan om, at det er bestyrelsens arbejde med 

en opslået stilling med åbenhed for input fra medlemmerne.
o Der ønskes bl.a. inddragelse fra børneholdet og tutorer til at sidde med i et 

ansættelsesudvalg. Evt. også inddragelse af alment et medlem i dette udvalg.
o Det foreslås, at stillingen i første omgang evt. slås op som en et-årig stilling 

eller lign. 

Afstemning: Forslaget er vedtaget ved tydeligt flertal.

Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for voksenmedlemmer hæves med 50 kr. til 550 kr. i kvartalet, 
såfremt det vedtages, at klubben skal ansætte en klubvært. Falder forslaget om en klubvært, foreslår 
bestyrelsen kontingentet uændret. Kontingentet for et børnemedlemskab foreslås uændret.

Afstemning: Forslaget er vedtaget ved tydeligt flertal.

Behandling af øvrige indkomne forslag 
Indfrielse af lån før tid (Bestyrelsen):

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om tilladelse til at kunne indfri klubbens 
nuværende lån før tid.

Tilføjelse: Det er lånet til DKLAF på 700.000, som vi har overskud til at betale ud. Det 
sparer 25.000 kr. om året i renteudgifter. 

Kommentarer: 

- Der spørges til mulighed for optagelse af nyt lån, hvis vi fx skal flytte. Umiddelbart 
vil dette ikke blive problematisk for os. 

- Hvis lånet ikke indfries nu, skal det betales ud over 9 år.

Afstemning: Forslaget er vedtaget ved tydeligt flertal.

Reb (Bestyrelsen):

I Aalborg klatreklub har vi haft tradition for, at klubben stiller reb til rådighed for klubbens 
medlemmer i forbindelse med rebklatring. Dette er en udgift for klubben og en opgave, der 
kræver jævnlige sikkerhedstjek af rebene. Det positive ved ordningen er, at nye medlemmer 
kan komme i gang med rebklatring uden at skulle anskaffe eget reb, hvilket er en 



forholdsvis stor udskrivning oveni udgiften til anskaffelse af sko og sele. Bestyrelsen 
ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til spørgsmålet: Skal klubben fremadrettet 
stille reb til rådighed for lead- og toprebsklatring?

Beskrives ved Vibeke Rødsgaard-Mathisen. 

Kommentarer:

- Evt. en post, som klubværten kunne tage sig af.
- Fordel for nye klatrere, at det er lettere tilgængeligt at komme i gang med 

rebklatring, når der stilles reb til rådighed.
- Der stilles spørgsmål til udgiften til reb. Den er anslået til 2-3000 kr. om året.

o Rebene blev slidt hurtigt efter sidste udskiftning, så måske udgiften er højere 
end de 2-3000 kr. Der diskuteres rebkvalitet.

- Der er enighed om, at der skal være reb til rådighed til alle kursus-aktiviteter. 
- Rebet ses som en del af udstyret til træningen, så det bør være tilgængeligt.

Afklaring inden afstemning: Hvis man stemmer ja til forslaget, skal der stilles reb til 
rådighed for klubbens medlemmer. 

Afstemning: Forslaget er vedtaget ved tydeligt flertal.

Nedsættelse af boulderudvalg (Nikolai Manigoff): 

Der nedsættes et boulderudvalg bestående af 5 medlemmer, med eget budget og 
beslutningskompetance, til indkøb og udvikling af boulderfaciliteterne. Der refereres til 
bestyrelsen og skrives referat af møder, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. 
Uenigheder med bestyrelsen afgøres ved afstemning, hvor alle bestyrelsesmedlemmernes 
stemmer tæller på lige fod med udvalgsmedlemmernes stemmer. Udvalgsmedlemmerne 
vælges på generelforsamlingen for et år ad gangen og kan overdrage deres post til et andet 
klubmedlem. Udvalget første opgave er at præciserer deres arbejdsområde, som revideres 
løbende på klubbens generelforsamlinger eller ved indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling. Første udkast godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Nikolai gennemgår overordnet set alle fire forslag: Han oplever, der kan være langt 
mellem beslutningsprocesser og handlinger. Måske kan de udmøntes i forlængelse af 
klubværtens rolle. Intentionen er at nedsætte nogle udvalg med beslutningskompetence, fast 
budget og møde med referater. Formålet er at fritage bestyrelsen for nogle af de afgrænsede 
specifikke opgaver. Måske er det en måde at få de mindre aktive frivillige engageret.

Kommentarer til strukturen i alle fire forslag fra Nikolai: 

- Tidligere er der lagt ministerposter for de forskellige områder for hvert af 
bestyrelsesmedlemmerne, som måske dækker de funktioner, disse udvalg vil have.

- Der spørges til forskellen fra nogle af de allerede eksisterende boulderudvalg mm. 
Ønsket er if. Nikolai med disse udvalg at få nogle af visionerne ført ud i livet.

- Det foreslås, at gruppernes arbejdsområde fastlægges i samarbejde med bestyrelsen.
- Der er nogle uklare formuleringer i forslagene vedr. beslutningskompetence. 
- Det er måske meget ambitiøst med rammesætning på 20 frivillige i alt i disse udvalg.



- Det opstilles som problematisk at udvalgene får beslutningskompetence på lige linje 
med bestyrelsen.

o Ligeledes opstilles det problematisk, at de medlemmer af udvalgene, der 
vælges på generalforsamling i løbet af året kan skiftes ud til personer, der ikke
vælges på generalforsamling.

- Hvordan undgås det, at der fås fire selvstændige klubber i klubben. Beslutningen om 
klubværten arbejder måske i højere grad mod en forenet klub og ikke en mere opdelt 
klub.

- Flere betragter forslagene som havende gode intentioner.
- Måske er der noget i vedtægterne, der skal ændres, for at disse forslag kan træde i 

kraft.
- Flere har oplevelser med, at bestyrelsen i høj grad lytter, når medlemmerne tager 

initiativ til noget, og at der ikke er behov for konkret uddelegering af 
beslutningskompetence.

- Nogle argumenterer for, at det er et godt forslag, der kan strukturere det frivillige 
arbejde i klubben.

- Der har i løbet af det seneste år været dialog mellem bestyrelsen og børneholdene 
omkring mulighed for et børne- og ungeudvalg, men kommunikationen har været lidt
uklar.

- Hvis strukturen på nogle udvalg ændres, så kan det måske være nødvendigt at 
strukturen ændres for alle områder, så der også skal laves samme type udvalg for fx 
festudvalg mm.

- Vibeke anviser, at de i bestyrelsen rigtig gerne vil samarbejde med de forskellige 
udvalg.

- Måske kan denne struktur være for rigid til at inddrage de frivillige kræfter.
- Der udtrykkes ønske om, at hvis de nuværende udvalg bevares, kan det være 

hensigtsmæssig med en mere fast struktur omkring disse udvalg, bl.a. vedr:
o Officielle lister over medlemmerne i hvert udvalg, så der ikke er tvivl om, 

hvilke udvalg der er, og hvem der er medlemmer i de enkelte udvalg.
o Ønske om et kommissorium for hvert udvalg, altså en nærmere beskrivelse af 

udvalgets opgaver og handlemuligheder.
- Der ytres desuden ønske om, at der lægges noget budget og beslutningskompetence 

ud til de enkelte udvalg fra bestyrelsen, bl.a. for at motivere for det frivillige arbejde.

Afstemning: Forslaget falder med tydeligt flertal imod.

Nedsættelse af ruteudvalg (Nikolai Manigoff): 

Der nedsættes et ruteudvalg bestående af 5 medlemmer, med eget budget og 
beslutningskompetance, til indkøb og udvikling af rebhallen. Der refereres til bestyrelsen og
skrives referat af møder, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. Uenigheder med 
bestyrelsen afgøres ved afstemning, hvor alle bestyrelsesmedlemmernes stemmer tæller på 
lige fod med udvalgsmedlemmernes stemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges på 
generelforsamlingen for et år ad gangen og kan overdrage deres post til et andet 
klubmedlem. Udvalget første opgave er at præciserer deres arbejdsområde, som revideres 
løbende på klubbens generelforsamlinger eller ved indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling. Første udkast godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.



Afstemning: Forslaget falder med tydeligt flertal imod.

Nedsættelse af børne- og ungeudvalg (Nikolai Manigoff): 

Der nedsættes et børn og unge udvalg bestående af 5 medlemmer, med eget budget og 
beslutningskompetance, til indkøb og udvikling af ungdomsarbejdet. Der refereres til 
bestyrelsen og skrives referat af møder, som offentliggøres på klubbenshjemmeside. 
Uenigheder med bestyrelsen afgøres ved afstemning, hvor alle bestyrelsesmedlemmernes 
stemmer tæller på lige fod med udvalgsmedlemmernes stemmer. Udvalgsmedlemmerne 
vælges på generelforsamlingen for et år ad gangen og kan overdrage deres post til et andet 
klubmedlem. Udvalget første opgave er at præciserer deres arbejdsområde, som revideres 
løbende på klubbens generelforsamlinger eller ved indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling. Første udkast godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Afstemning: Forslaget falder med tydeligt flertal imod.

Nedsættelse af Frivillige udvalg (Nikolai Manigoff): 

Der nedsættes et Frivillige udvalg bestående af 5 medlemmer, med eget budget og 
beslutningskompetance, til indkøb og udvikling af det frivillige arbejde, kulturen i klubben 
og hvad det vil sige at være medlem af vores forening. Der refereres til bestyrelsen og 
skrives referat af møder, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. Uenigheder med 
bestyrelsen afgøres ved afstemning, hvor alle bestyrelsesmedlemmernes stemmer tæller på 
lige fod med udvalgsmedlemmernes stemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges på 
generelforsamlingen for et år ad gangen og kan overdrage deres post til et andet 
klubmedlem. Udvalget første opgave er at præciserer deres arbejdsområde, som revideres 
løbende på klubbens generelforsamlinger eller ved indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling. Første udkast godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Afstemning: Forslaget falder med tydeligt flertal imod.

Eksternt boulderbyg og boulderudvalg (Hans Linde): 

Der skal afsættes 40.000 DKK i det årlige budget til ekstern Boulderbyg. Derudover stilles 
forslag om, at der nedsættes et nyt AAK-Boulderudvalg bestående af 3-5 frivillige AAK-
voksen medlemmer. AAK-Boulderudvalgets opgave er at varetage administration af 
budgetposten inklusiv bestilling af de eksterne Boulderbyggerne. Udvalget aflægger 
beretning på generalforsamlingen. Budgetposten kan med fordel fordeles ud på f.eks. 3 
portioner årligt, så der er ca. 13.000 DKK til at dække udgifter til løn, transport, overnatning
og forplejning til 2-3 eksterne Boulderbyggere. Kravet til Boulderbyggerne er at de skal 
være eksterne (ikke medlem af AAK) og de skal naturligvis være erfarne Bouldersættere 
med daglig rutine fra f.eks. i Blocs & Walls, Boulders, Bison Boulders eller Beta Boulders 
etc. Selve Problemerne skal være på alle niveauer (grøn til sort) med mest mulig bredde i 
sværhedsgrader og stil.



Hans fremlægger kort sine argumenter for forslaget.

Kommentarer: 

- Måske ikke nødvendigt med et nyt boulderudvalg.
o Opgaven kan tildeles det allerede eksisterende boulderudvalg.

- Enighed blandt flere om, at der er behov for at øge rutebygningens kvalitet i klubben.
- Der spørges til, hvad der kan fås for dette budget. For 13.000 kan man ca. få omkring

40-45 problemer bygget af ekstern rutebygger.
- Der ønskes at være mulighed for at klubbens medlemmer fortsat selv kan bygge 

problemer.
- Der kan fortsat være fokus på at øge kvaliteten for de nuværende rutebyggere.
- Eksternt rutebyg kan give ny vigtig inspiration til klubbens interne rutebyggere.

Afstemning: Forslaget er vedtaget ved tydeligt flertal.

Flere volumener i 2022 (Johannes Pielmeier): 

Fra 2019 – 2021 har klubben væsenligt øget grebsbudgettet til lead og bouldering. Der blev 
primært købt greb og makroer (store greb) for ca. 300 000 kr. i denne periode. Som 
hovedroutebygger i lead og bouldering vurderer jeg, at klubben har et stort mangel på 
volumener, og at det på nuværende tidspunkt ville være bedre for klubbens klatring at købe 
en masse volumener, i stedet for flere greb. Forslaget er derfor, at 75% af det totale 
grebsbudget i 2022 bruges til køb af volumener.

Fremlagt ved Johannes: Ønske om kvaliteten i klatringen. Der mangler store volumener til 
at stå på, som der ikke sættes greb på. Det kan være med til at variere vægstrukturen. Der er 
brug for flere volumener til konkurrencer.

Kommentarer: 

- Der er afsat 100.000 kr. til greb, så det vil blive 75.000 kr. til volumener.
o Det er en stor andel af årsbudgettet, måske for stor en andel.

- Der mangler noget præcisering, fx ift. farve, samt str. på greb. 
- Måske skulle grebsudvalget stå for vurderingen af behovet for mængden af greb, 

volumener mm. frem for som en beslutning på generalforsamlingen.

Afstemning: Forslaget er vedtaget ved flertal.

Opdatering af vedtægterne stk. 5 (passivt medlemskab) (Johannes Pielmeier):

Forslaget er at ændre vedtægterne stk. 5: 

- Stk. 5: Passive medlemmer af klubben modtager stadig informationer vedrørende 
klubben, men har ikke adgang til træningsfaciliteter. Passivt medlemskab opnås ved 
henvendelse til bestyrelsen. 

- Ændring af stk. 5. til følgende: Stk. 5: Passivt medlemskab opnås ved ændring af 
medlemskabet til passivt medlem via klubmodul. Som passivt medlem betales der 
100 kr./kvartal, som støtte til klubben. Der skal gå mindst 12 måneder inden man kan
ændre sit medlemskab tilbage til aktivt medlem. Passive medlemmer af klubben 



modtager stadig informationer vedrørende klubben, men har ikke adgang til 
træningsfaciliteter.

Fremlagt ved Johannes. Det er bl.a. med udgangspunkt i et ønske om fortsat at støtte 
klubben, selvom man skulle være nødt til at flytte herfra for en periode.

Kommentarer:

- Der spørges til antal passive medlemmer. Der er aktuelt 0 passive medlemmer.
- Det vil muligvis medføre en del administrative omkostninger.

Afstemning: Forslaget falder med 0 stemmer for.

Kilterboard (Anders Østerby Sørensen): 

Jeg vil gerne foreslå at klubben anskaffer sig et kilterboard 12x12 Orginal Layout. Prisen 
ligger på 111.000 kr. plus materiale til ekstraplader. Så omkring 120.000 kr er forventet 
maks. omkostning. Jeg vil gerne foreslå dette board da flere i klubben inklusiv mig selv 
anser dette board for at være et idealt træningsværktøj for nye såvel som øvede. Boardet kan
vippes fra 10 grader til 70 grader og sværhedsgrader fra 4a-8c. Derudover indeholder 
boardet et hav af funktioner som kan anvendes for både sportsklatre såvel som bouldere. 
Desuden vil dette board være værdigivende i klubben da der vil være uendelig mange "høj 
kvalitets" problemer i en klub med manglende udskiftnings af boulder problemer i høj 
kvalitet. Jeg foreslår at boardet bliver installeret på vipbar væk på 1 sal.

Fremlagt ved Anders: Præsenterer forskelle og ligheder mellem Kilterboard og Moonboard. 
Forslag om at det kommer på kaosvæggens plads, og at kaosvæg evt. kan komme et andet 
sted.

Kommentarer: 

- Der spørges til grebstyper: De forskellige overordnede grebstyper er repræsenteret. 
- Det kan også bruges til de samme typer træning, som kaosvæggen kan nu.
- Ærgerligt hvis kaosvæggen fjernes, så der ikke kan øves at lave sine egne byggede 

problemer samt hvis man ikke kan lave cirkler.
o Man kan lave sine egne problemer på både Kilterboard og Moonboard
o Man kan også lave cirkler på Kilterboardet.

- Det er hensigten at det eksisterende vippesystem fra kaosvæggen anvendes til 
Kilterboardet.

- Usikkerhed på, om Kilterboardet differentierer sig nok fra Moonboardet.
- Bekymring for, at en kaosvæg et andet sted ikke vil blive vipbar.
- Tvivl om financieringen af boardet i budgettet.

Afstemning:

- 12 stemmer for.
- 13 stemmer imod.
- Forslaget falder  



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, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen (genopstiller såfremt forslaget om klubvært 
vedtages) 

- Kasserer, Michael Nauheimer (genopstiller ikke) 
- Bestyrelsesmedlem, Mette Uduak Wollsen (genopstiller såfremt forslaget om 

klubvært vedtages) 
- Bestyrelsesmedlem, Rasmus Væver (genopstiller) 
- Bestyrelsesmedlem, Anders Østerby Sørensen (genopstiller ikke) 
- Bestyrelsesmedlem, Mikkel Filt Bengtson (genopstiller ikke) 
- Bestyrelsesmedlem, Kathrine Kjær Hansen (genopstiller ikke) 

- Suppleant, Niels Staun () 
- Suppleant, Freja Sverdrup-Lade () 

- Revisor, Sidsel Wåhlin () 
- Revisorsuppleant, Keld B. Sørensen (genopstiller)

Vibeke Rødsgaard-Mathiesen genvælges til formand.

Rasmus Starup-Hansen opstiller og vælges til kasserer.

Valg af den øvrige bestyrelse (4-6 i alt) 
Mette Uduak Wollsen og Rasmus Væver genopstiller til bestyrelsespost.

Stefan Otte Jørgensen, Johannes Pielmeier, Malene Agermose, Jon Pedersen, Niels Staun og
Nikolai Manigoff stiller op til bestyrelsespost.

Der stemmes med stemmesedler.

Den øvrige bestyrelse består nu af: 

- Mette Uduak Wollsen
- Rasmus Væver
- Stefan Otte Jørgensen
- Johannes Pielmeier
- Malene Agermose
- Jon Pedersen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Niels Staun (genopstiller). Genvælges.



Freja Sverdrup-Lade (genopstiller). Genvælges.

Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor, Sidsel Wåhlin (genopstiller). Genvælges.

Revisorsuppleant, Keld B. Sørensen (genopstiller). Genvælges.

Eventuelt
Enighed om, at relevante punkter er diskuteret i løbet af aftenens generalforsamling.



Bestyrelsens beretning 2022

Generalforsamling skal i følge vedtægterne afholdes i marts – så vi når det lige (eller det håber jeg 
vi gør – der er jo kun 4,5 time til midnat og dagsordenen er lang).
Vi fik heldigvis ikke brug for at afholde elektronisk generalforsamling, som vi ellers fik skabt 
mulighed for på den ekstraordinære generalforsamling i juni, hvis coronaen igen ville lukke os ned 
i en længere periode.  

Coronaen har været mildere stemt mod klubben i år – to kortere nedlukninger – den ene en 
Sognenedlukning og så en nedlukning nogle dage mellem jul og nytår, hvor vores rengøring også  
skulle have nogle feriedage.
Vi har på grund af coronaen klatret i en renere klub en tidligere, og det har vi i bestyrelsen valgt, at
vi gerne vil fortsætte med, så vi har nu rengøring 6 af ugens dage. 

Coronaen har heldigvis ikke påvirket vores medlemstal i negativ retning, som vi har set i andre 
idrætsforeninger.  Vi vokser fortsat og har nu 500 medlemmer i klubben, hvilket er det højeste 
medlemsantal klubben nogensinde har haft. 

Nye medlemmer skal have obligatorisk Introkursus, nøgle, og måske et sikringskursus og et Inde til 
ude kursus og nye medlemmer skal tages vel imod af gamle medlemmer. 

Tak til alle jer, der har taget jer godt af et nyt medlem og tak til alle frivillige tutorer og instruktører
for indsatsen. 

Og tak til vores frivillige tutorer i StreetMekka, der er fantastiske bindeled mellem de to 
klatreverdener – Mekka og Aalborg klatreklub. 

Børneholdene klatrer fortsat ufortrødent om tirsdagen og torsdagen. Fedt, at se at flere af 
juniorklatrerne i år har vist sig på deltagerlisterne til konkurrencer rundt om i landet – og tilmed på
sejrsskamlerne. Det er sgu godt gået. Tak til trænerne for fortsat at motivere og inspirere de unge 
klatrere. 

Den første oktober blev Aalborg klatreklub 30 år. Det blev der en god fest ud af. Fest for børnene 
om eftermiddagen og for voksenmedlemmer om aftenen. Igen rykkede et hold frivillige ud for at 
lave en sjov oplevelse for klubbens medlemmer. 
Late Night Climbing, fællesspisning, Julehygge og fastelavnsfest er det også blevet til – tak til alle 
de frivillige kræfter, der har trukket store læs for fællesskabet. 

Bestyrelsen har i årets løb sparret med medlemmer i sikkerhedsudvalget, og har blandt andet 
diskuteret det faktum, at medlemmerne af klubben i dag ikke nødvendigvis nørder klatring som 
”de gamle klatrere gjorde i gamle dage”. 

Det kan betyde, at et medlem ikke nødvendigvis er bevidst om,  hvornår en situation på væggen 
kan være farlig enten på grund af selve situationen, væggen eller det øvrige udstyr. 

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at have større fokus på sikkerheden i klubben  – og vi er 
begyndt med at have fået træktestet alle ankre i rebhallen. Vi står for at skulle have lavet 
beregninger af vippevæggen.
Tak til sikkerhedsudvalget for sparring og indsats. 

Vi har fået den nye boulder bygget og fået nye madrasser i hele klubben siden sidste GF.

Om to dage skal vi holde BoulderCup her i klubben, så det er dejligt at klubben shiner. 



I den forbindelse, har alle bouldergreb været nede for at blive vasket og er nu ved at blive sat op 
igen til konkurrencen. Dejligt, at mange har involveret sig i nedtagningen og vask og dejligt, at 
mange i klubben er interesserede i at sætte grebene op igen efterfølgende. Tak for indsatsen – 
også til jer (på forhånd) som kommer i weekenden som deltagere, dommere og frivillige i øvrigt og
sørger for at BoulderCuppen bliver en succes. 

Den 25. og 26. juni skal vi afholde DM i bouldering. Vi håber på stor tilslutning til gennemførelse af 
dette kæmpestore arrangement. Og dem der ikke når det i år, kan komme på banen igen næste år,
hvor vi igen skal være værter ved DM.

I hele dette bestyrelsesår har der været arbejdet på vores samarbejde med højskolen omkring 
vores lejekontrakt og dens achillessene: Fællessalen.

Det er ikke opløftende nyheder, vi kan komme med. Sagen er stadig uafklaret – og det skyldes ikke
mangel på møder. Vi har haft både advokat og kommunens folk  involveret. Lige nu prøver vi med 
SIFA som mægler at få hul igennem til højskolens bestyrelse. 

Eneste rigtig positive ting, der kan siges er, at kommunen ikke længere er i tvivl om, at de må 
hjælpe os med at finde et egnet sted for klubben, når vores lejekontrakt udløber her. 

Når man melder sig ind i Aalborg klatreklub, melder man sig i princippet ind i et forpligtende 
fælleskab. 

På det obligatoriske Introkursus bliver dette betonet. Det er vores allesammens klub og vores 
allesammens ansvar. 

Med 500 medlemmer burde vi således have 500 frivillige til at løse store og små opgaver i klubben.
Men når vi gør antallet af frivillige, der har påtaget sig en fast opgave op, så er der ca. 50 – altså 10
% af klubbens medlemmer. Det betyder, at nogen kommer til at løfte ekstra.

Jeg har gjort mit timeforbrug op – og det er skræmmende at jeg faktisk bruger 25-30 timer om 
ugen som formand. 

Den samlede bestyrelse bruger nok omkring 60-70 timer om ugen på klubben – og det er ikke på 
at klatre – og det er heller ikke på egentlige bestyrelsesopgaver – men langt hen ad vejen på 
klubbens daglige drift – og det siger næsten sig selv, at en bestyrelse, der skal ud med skraldet, 
rydde op og afleve pant ikke er den mest visionære bestyrelse. 
Med 30 år på bagen og 500 medlemmer, er det bestyrelsens klare opfattelse, at klubben er 
kommet til det punkt, hvor det er nødvendigt at have en ansat – en klubvært, der i samarbejde 
med klubbens frivillige og klubbens bestyrelse, kan klare den daglige drift. 

Klubben skal stadig bygge på frivillighed og frivilligt initiativ – og fortsat have en bestyrelse, men 
en bestyrelse der vil have mulighed for at lave bestyrelsesarbejde. 

29. 03. 22
Vibeke
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