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Dagsorden

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

● 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
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Regnskab

Resultatopgørelse 2021 - 1. januar – 31. december
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Status pr. 31. december 2021
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Noter
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Driftsbudget 2022

8



9



10



11



Indkomne forslag 1

Bestyrelsen har følgende forslag:

Ansættelse af klubvært i Aalborg klatreklub
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. 
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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. 
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Indkomne forslag 2

Bestyrelsen har følgende to forslag:

Indfrielse af lån før tid

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

Reb

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?
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Nikolai Manigoff har følgende fire forslag:

Nedsættelse af boulderudvalg.

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 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.

Nedsættelse af ruteudvalg.

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 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.

Nedsættelse af børne- og ungeudvalg

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.
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Nedsættelse af Frivillige udvalg

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 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.
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Hans Linde har følgende forslag:

Eksternt boulderbyg og boulderudvalg

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. 
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Anders Østerby Sørensen har følgende forslag:

Kilterboard

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.

 Der er linket en video der giver et indtryk af boardet nedenfor:
Kilter Board - LED lighted climbing training board
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Johannes Pielmeier har følgende to forslag:

Opdatering af vedtægterne stk. 5 (passivt medlemskab)
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. 

Flere volumener i 2022

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. 

19



Ny bestyrelse

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)
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BILAG - Alternativt budget ved 
kontingentstigning og ansættelse af 
klubvært
Periode: 01.01.2018 til 31.12.2018 - tid: 12.03.2019kl.18:03

Budget 2021 Resultat 2021 Budget 2022 Budget 2023

INDTÆGTER

1000 Kontingent 760,000 789,208 975,000 1,025,000

1004 Medlemsgebyr 48,000 70,400 60,000 60,000

1020 Gæster 10,000 16,835 10,000 10,000

1030 Div kontingent 1,041

Kontingenter total 818,000 877,484 1,045,000 1,095,000

EVENTS

1100 Konkurrencer 5,000 5,000 5,000

1110 Kurser 18,000 15,600 18,000 18,000

1120 Interne arrangementer 5,000 5,000 5,000

1130 Eksterne arrangementer 10,000 14,450 10,000 10,000

Events total 38,000 30,050 38,000 38,000

TILSKUD

1200 Aktivitetstilskud (kommunen) 25,000 35,568 35,000 35,000

1210 Lokaletilskud (kommunen) 125,000 126,557 125,000 125,000

1220 Ledertræningstilskud (kommunen) 10,000 25,950 12,000 12,000

1225 Tilskud til flytning (kommunen)

1230 Tilskud fra Sifa 15,000 20,000 15,000 15,000

1240 Tilskud fra Dansk Klatreforbund 25,000

1250 Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 100,000

Tilskud total 175,000 333,075 187,000 187,000

SALGSINDTÆGTER

1310 Nøgler 100

1320 Skabe

1330 Webshop indtægter

Salgsindtægter total 0 100 0 0

ØVRIGE INDTÆGTER

1900 Diverse indtægter

Indtægter total 1,031,000 1,240,709 1,270,000 1,320,000

UDGIFTER

GODTGØRELSE

2000 Omkostningsgodtgørelse 45,000 31,200 45,000 45,000

2010 Arbejdsdage Kørsel og forplejning 5,000 8,000 5,000 5,000

2020 Ledertræning 16,000 16,000 16,000



BILAG - Alternativt budget ved 
kontingentstigning og ansættelse af 
klubvært
Periode: 01.01.2018 til 31.12.2018 - tid: 12.03.2019kl.18:03

Budget 2021 Resultat 2021 Budget 2022 Budget 2023

2030 Løn 10,000 10,000 10,000

Godtgørelse total 76,000 39,200 76,000 76,000

UDGIFTER EJENDOM

2200 Leje af lokaler 318,061 318,061 319,544 319,544

2210 Fællesudgifter

2220 EL

2230 Vand

2240 Varme

2250 Forsikring 15,000 10,319 15,000 15,000

2260 Vedligeholdelse af bygning 5,000 34,208 5,000 5,000

2265 Udgifter ifbm. Flytning

2270 Renovation

2280 Rengøringsmidler 2,000 7,516 2,000 2,000

2300 Løn til rengøring 75,000 84,409 90,000 90,000

2310 Løn til tilsyn

Udgifter ejendom total 415,061 454,513 431,544 431,544

UDGIFTER UDVALG

2500 Generalforsamling 1,000 959 1,000 1,000

2510 Bestyrelse 2,000 1,289 2,000 2,000

2520 Børnehold 10,000 10,000 10,000

Udgifter udvalg total 13,000 2,248 13,000 13,000

ADMINISTRATION

3000 Kontorartikler 500 210 500 500

3010 Internet

3020 Hjemmeside 200 50 2,000 2,000

3030 Regnskabssystem

3033 Advokat 23,000

3035 Regnskabsassistance 25,000 17,000 25,000 25,000

3040 Pr-Materiale 2,000 2,990 2,000 2,000

3050 Gaver & Blomster 3,500 2,064 3,500 3,500

3060 Husholdning 4,000 1,854 4,000 4,000

3070 Klubvært 175,000 350,000

3090 Mindre anskaffelser 2,633

3100 Dansk Klatreforbund kontingent 27,000 26,500 27,000 27,000

3110 DGI kontingent 7,500 5,370 7,500 7,500

3120 SIFA kontingent 1,000 1,000 1,000 1,000



BILAG - Alternativt budget ved 
kontingentstigning og ansættelse af 
klubvært
Periode: 01.01.2018 til 31.12.2018 - tid: 12.03.2019kl.18:03

Budget 2021 Resultat 2021 Budget 2022 Budget 2023

Adminstrationsudgifter total 70,700 82,670 247,500 422,500

EVENTS

3200 Konkurrencer 20,000 20,000 20,000

3210 Kurser 2,000 2,000 2,000

3220 Interne arrangementer 12,000 9,167 12,000 12,000

3230 Eksterne arrangementer 500 62 500 500

3240 Støtte til konkurrencer 5,000 850 5,000 5,000

3250 Rutebyg 15,000 15,000 15,000

3260 Workshop 5,000 5,000 5,000

Events total 59,500 10,079 59,500 59,500

AFSKRIVNINGER

7000 Greb 50,000 20,329 100,000 100,000

7010 Reb 30,000

7020 Klatreudstyr 15,000 27,003 25,000 25,000

7030 Klatrevæg 40,000 135,003 40,000 40,000

7040 Madres 45,000 12,490 30,000 30,000

7050 Liftleje 6,000 2,500 21,750 21,750

7060 Nøgler 5,000 1,515 5,000 5,000

7070 Inventaranskaffelse 5,000 48,140 5,000 5,000

7080 Småanskaffelser 5,000 9,383 5,000 5,000

7090 Bibliotek / div. Blade 2,000 2,000 2,000

7100 Webshop udgifter

Afskrivninger total 203,000 256,363 233,750 233,750

FINASIELLE POSTER

7300 Renteindtægter

7310 Renteudgifter 8,000 13,879 1,000 1,000

7340 Gebyrer på konti 1,500 1,098 1,500 1,500

7350 Gebyrer fra Nets 5,000 2,896 5,000 5,000

7355 Gebyrer Teller 6,000 6,627 6,500 6,500

7360 Omkostninger DK-automat 1,448

7370 Omkostninger mobilepay 1,000 750 1,000 1,000

Finansielle poster total 21,500 26,698 15,000 15,000

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500 Ekstraordinære indtægter

7501 Ekstraordinære udgifter



BILAG - Alternativt budget ved 
kontingentstigning og ansættelse af 
klubvært
Periode: 01.01.2018 til 31.12.2018 - tid: 12.03.2019kl.18:03

Budget 2021 Resultat 2021 Budget 2022 Budget 2023

Ekstraordinære poster total 0 0 0 0

UDGIFTER I ALT 858,761 871,771 1,076,294 1,251,294

DRIFTEN TOTAL 172,239 368,938 193,706 68,706
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