Referat af generalforsamling i Dansk Sportklatreforbund lørdag 15/3 2003
Fremmødte med stemmeret :
NJK Mads Kristensen, supleret af Claus Christensen 4 stemmer
ÅK Hans Linde, suppleret af Jacok Andersen 5 stemmer
Odense Klatreklub Hanne Olesen 4 stemmer
Crimpmasters Gym Stine Østergaard 1 stemme
KK Sheila Jensen 5 stemmer
For bestyrelsen : Mette Christensen, Peter Harremoës og Sheila Jensen
Valg af Dirigent : Hans
Valg af referent : Christina Rivett

1. Bestyrelsens beretning:
Valget af dette års generalforsamlings tidspunkt beror på erfaring om dårligt fremmøde sidste år, hvor den lå dagen efter
afholdelse af DM og havde ringe fremmøde. Dette års generalforsamling er således uafhængig af andre arrangementer.
Sidste år blev Sheila Jensen og Peter Harremoës valgt ind i bestyrelsen.
DSF består på nuværende tidspunkt af 20 klubber, med lige under 1800 medlemmer. Nye indmeldelser er under
opsejling.
En stor del af årets arbejde har været lagt i en ønsket optagelse i DIF. De formelle krav for optagelse er nu opfyldt. Der
har været en præsentation af klatresporten ved et DIF med positiv modtagelse. Som næste skridt tager
budgetudvalgsmødet stilling senere i år. Der vil være tale om et begrænset medlemskab. Kommer vi over 25 klubber og
2500 medlemmer kan vi optages som specialforbund med stemmeret, dog tvivl om hvorvidt dette tal skal være gældende
ved optagelse eller det sker
automatisk den dag forbundet bliver stort nok. Der er en dialog i gang med DB om at blive denne skulle optages i DSF
som
klub og dermed blandt andet undgå dobbeltfunktioner som medlemskab af UIAA, samt tilføre en del flere medlemmer.
Økonomiske tilskud fra DIF vil blive tildelt med optrapning over en årrække, altså ikke fuldt tilskud fra første år. Vi må på
nuværende stadie bruge af alle tilbud forbundet med DIF, ex. Juridisk bistand, Forsikringsagenter, Idrætsklinikken.
Enkeltsager må meget gerne gå gennem DSF bestyrelse der kan henvise til relevante personer.
Aktivitetspuljen for nye aktiviteter for bredden har imødekommet Claus Vedel Jensens ansøgning om støtte til deltagelse
ved junior NM og Odense klatreklubs ansøgning om støtte til afholdelse af afdeling af DK-cup. Afviste ansøgning pga.
uhensigtsmæssig formulering blev forslag om afholdelse af workshop om sportsklatring på klippe. Emnet er for stor en
mundfuld for forbundet på nuværende tidspunkt at åbne op for. Formålsparagraffen skal ændres og ingen i bestyrelsen
har kunne afsætte tid
til dette. Ansøgning om støtte til juniortræning blev afvist da den indeholdte aflønning af instruktører.
Peter Harremoës har deltaget i internationalt møde om sikkerhed i Padova, Italien.
DSF har ligeledes deltaget i to klatretræf. BMC afholdt et i Wales og der er afholdt et i Belgien. Der opfordres til at
deltage. Udgifter udover transport til stedet bliver oftest betalt af værterne, altså en billig måde at møde andre klatrere,
høre foredrag, se lysbilleder, workshops osv.
Hjemmesiden er blevet opgraderet. Der ligger nu flere oplysninger og der er blevet mulighed for at klubber under DSF
o.a. som DM, klatresteder.dk kan få deres egen side herunder. Siden har DSF nyhedsbrev liggende og via tilmelding kan
man få dette
tilsendt automatisk. Flere ideer til siden er velkommen, tanker omkring on-line salg, auktion af udstyr.
Der er på nuværende tidspunkt 10 klubber tilmeldt gæsteordningen, tilbage meldingerne er positive.
Sheila beretter for konkurrenceudvalget.
Danmarkscuppen havde 4 afdelinger det sidste år, alle pointgivende til både boulderranglisten og ruteranglisten. Århus
Åben har ikke været pointgivende, da kravet om mindst 5 boulderproblemmer ikke er opfyldt uden topreb.
DM havde rekord deltagerantal blandt juniorerne

Internationalt har Danmark fået to 1. pladser og en 3. plads til Nordiske mesterskaber.
Der har været deltagelse ved EM samt Worldcups. Disse kræver international licens for deltagelse, som søges hos DSF.
Et krav for at DSF har betalt disse, samt deltagergebyr har været at licensen har været brugt mindst en gang.
Konkurrenceudvalget har ikke fungeret optimalt. Uvildige folk efterlyses. Arbejdet består blandt andet i at lave
konkurrencekalender, regler. Nogle af punkterne er et krav fra DIF’s side.
Dopingregulativ er vedtaget og skal fungere i forhold til ICC. Test i forbindelse med konkurrencer er dyrere, prøverne
fortages af
Antidoping Danmark.
Mette beretter for sikkerhedsudvalget
Der er afholdt eksamener med 25 nye instruktører bestået. Det giver et total på 200, dog 70 med forældet beviser.
Liste over instruktører ed gyldigt bevis vil komme på hjemmesiden, enkelte har frabedt sig at stå på denne liste, der kan
tjekkes direkte med Mette om en given person har gyldigt bevis.
Tilmeldingsblanketterne til eksamen udfyldes ukorrekt, der er specielt tvivl om klippeklatrings erfaring, diffuse svar.
Det nævnes at der er kendskab til snyd omkring deltagelse på begynderkursus. Uærlighed er bestemt et problem, dog
mener eksaminatorer at snyd vil afsløres til eksamen, hvor praktiske spørgsmåls besvarelser oftest påviser reel
nødvendig erfaring.
Spørgsmålene på tilmeldingsblanketten er til for at undgå afvisninger på selve eksamensdagen, spild af tid.
Censorkorpset har på nuværende tidspunkt 6 personer.
Opfølgningskursus på instruktøruddannelse blev afholdt i februar. Hensigten er at afholde igen til efteråret.

2. Gennemgang af Regnskab for 2002
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen. Årsregnskabet 2002 blev godkendt enstemmigt 19 for

3. Budget
Forslaget for næste års budget blev fremlagt. Nogle af de indkomne forslag havde stor betydning for budgettes
udformning,
derfor blev de økonomisk relateret forslag fremlagt, diskuteret og stemt om inden en endelig godkendelse af budgettet
kunne ske.
1. Forslag: Aktivitetspuljen. Tilgængeligheden til aktivitetspuljen skulle højnes ved at udelade krav om åbne
arrangementer på landsplan, dele puljen op til to søgerunder på årsplan, forår og efterår, med deadline, hvor alle
ansøgninger kommer i betragtning og derefter udvælges.
2. Forslag: Oprettelse af et juniorudvalg under DSF. Økonomi 7000 kr. Udvalgets ambition er i første omgang at samle al
viden om juniortræning i Danmark, få overblik over hvor og hvilke tilbud der er rundt i klubberne og starte samarbejder på
tværs af klubberne.
3. Forslag: Landshold. Oprettelse af et landshold. Økonomi 1500 0 kr.
4. Forslag: En 20% stigning i medlemskontingent
Forslagene affødte en general diskussion om bekymring omkring DSF’s økonomi. Et medlemskab af DIF er afgørende
for at forslagene ikke har en etårig levetid. Forslag til indtægter var salg af håndbog, auktion over nettet, ændring i
kontingent pr. medlem i klub.
Diskussion om Juniorudvalgs forslaget: NJK, Odense og KK fremlægger positiv holdning til tiltag på området.
Der foreslåes et mindre beløb til dækning af udgifter det første halve år, da der ikke ligger nogle umiddelbare store
udgifter forbundet med de første arbejdsopgaver. Herefter blev der stemt om at flytte penge fra aktivitetspuljen til
juniorudvalget. Enstemmigt vedtaget Afstemning om beløbets størrelse på 7000 kr. som engangsbeløb 15 for 4 blankt
Diskussion om landsholdsforslaget.
Stor bekymring om lanceringen af projektet, nødvendigt at alle med interesse for mulighed for at blive hørt i
udformningen. Behov for redegørelse om spin-off effekten, at det umiddelbart er en lille gruppe mennesker der får en
stor del af DSF penge, men at der skal være en gevinst for bredden. Evt. I form af en hensigtserklæring. Afkast for
juniorudvalget i form af træningsmetoder for juniortrænere. Skal bygge på ulønnet frivilligt arbejde. Nødvendigt med
økonomi til at danne et reelt indhold (rutebygning kræver

lift, videogennemgang af enkelte klatrere...). Økonomien skal på sigt bæres af sponsorer. Afstemning om
finanseringsforslag: 9000 kr fra konkurrence pulje og 6000 kr. fra aktivitetspuljen til landsholdspulje 15 for 4 blankt
Forslag om nedlæggelse af aktivitetspulje/ overførelse til generelle formål 19 for
Forslag om kontingentstigning på 20 % 14 for 4 blankt (1 stemme har forladt mødet)
Godkendelse af budget 14 for 4 blankt
Andre forslag:
Forslag om ændring af krav til instruktøruddannelsen. Kileklatring skal fjernes. Diskussion om hvorvidt kendskab til
kileklatring er relevant for vægklatringsinstruktør. Justering til : Opnået tilsvarende erfaring ... der er ingen krav om føring
på egne sikringer. 13 for
5 blankt

4. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Mette stiller op som kasserer 18 for
Til bestyrelsen er Peter ikke på valg, Sheila og Bugge træder ud
Niels Staun er på valg og Mads Kristensen stiller op. Begge valgt 18 for

5. Valg til ordens og amatørudvalget
Claus Christensen
Jacob Høiby
Jan Kjellsen

6. Valg af revisor
Forslag om samme som tidligere år Jan Winther har 18 for
Dog omvalg pga. uheldigt sammentræf i poster.
Jacob Andersen fra ÅK vælges 18 for

7. Eventuelt
Søgning af midler hos DSF : Klubber søger på vegne af medlemmer.
Når DSF kontaktes omkring træklatringskurser henvises ikke til specifikke kursusudbydere, der findes ingen normer og
området er derfor ikke muligt for DSF at udtale sig om.
Rutebygning som krav til instruktører? Stemning imod. Dog stemning positiv over for rutebygningskurser.
Det skal være klart hvem der er officielt udsendt af klubberne til DSF generalforsamling. Stemmesedlerne sendes ud
med invitationen til klubberne.

