Referat af DSF-generalforsamling søndag d. 17 marts 2002

A. Valg af dirigent og referent samt gennemgang af dagsorden
Niels præsenterede dagsorden for generalforsamlingen, som følge af indkomne forslag blev budget 2002 flyttet til
senere end normalt.
Dirigent: Bugge Holm Hansen, NKK
Referent: Carsten D. Sørensen, PLØKS
Mandtal: NKK (5), ÅK (4), PLØKS (4), Ringsted (1), NJK (4), OSKK (4), Peter Harremoës, KK, NKK, censor (0),
Mette Christensen, kasserer i DSF, censor (0)
Tallene i parentes angiver de fremmødte/klubbernes stemmeantal.

B. Bestyrelsen beretning
Formand Niels Staun berettede kort om årets gang i DSF

C. Gennemgang af regnskab 2001
Kasserer Mette Christensen gennemgik kort regnskabet, hvorefter der blev stillet spørgsmål til:
-

overskuddets størrelse i forhold til indtægterne

-

forbundets egenkapital

Begge spørgsmål blev besvaret udfra at DSF ikke har et ønske om at være en pengemaskine, hvorfor klubbernes
kontingent også blev nedsat i 2001. At overskuddet alligevel i 2001 er blevet så stort overskud skyldes at der i 2001
ikke er blevet brugt penge af aktivitetspuljen. Forbundet synes at det er rart med penge til i hvert fald et års drift
uden indtægter.

D. Valg af Formand
Niels Staun, NKK

enstemmigt genvalgt

E. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer

E1. Valg af kassere
Mette Christensen

enstemmigt genvalgt

E2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bugge Holm Hansen, NKK
Peter Harremoës, KK, NKK

enstemmigt genvalgt
enstemmigt valgt

Sheila Jensen, KK

enstemmigt valgt

Sheila Jensen var ikke tilstede, men havde mundtligt tilkendegivet ønske om valg
E3. Valg af bestyrelsessuppleanter
Da der ikke blev efterlyst bestyrelsessuppleanter blev ingen valgt

F. Valg til Ordens- og amatørudvalget
Mads Christensen, NJK
Jan Kjeldsen, Ringsted
Jacob Højby, NKK

enstemmigt genvalgt
enstemmigt genvalgt
enstemmigt valgt

G. Valg af revisor
Martin Høigaard Nielsen, NKK

enstemmigt genvalgt

H. Orientering om www.sportsklatring.dk
Henrik Svendsen og Klaus Preisler fra sportsklatring.dk orienterede om hensigterne med den nye hjemmeside. Den
primære hensigt var at højne kommunikationen mellem de enkelte klatrer. De forslog at DSFs hjemmeside blev lagt
samme sted, da DSF dermed ville blive mere synlig. Forsamlingen synes det lød som en god ide, og man blev derfor
enige om at arbejde videre med dette. Der skal udarbejdes er klart skel mellem hvad der er sportsklatring.dk og hvad der
er DSF.

I.

Indkomne forslag

I1. Forslag fra Jan Kjeldsen, Ringsted
Jan redegjorde for sine tanker omkring investering i nogle transportable boulderskulpturer som PR for klatresporten.
Dette affødte en diskussion om hvad der pt. var mest hensigtsmæssigt for forbundet; at hverve helt nye klatrere; at
hverve uorganiserede klatrere; at gøre mere for bredden.
Forslaget blev ikke sendt til afstemning da det var tænkt som et ideoplæg.

I2. Forslag fra bestyrelsen
Sikkerhedsudvalget fremsatte 7 ændringsforslag til ændringer i ”Norm for sikkerhed og uddannelse”.
Forslag om at ordet aspekt ændres til hovedområde: Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 0 imod, 8 udlod
at stemme
Forslag om at ordet førstehjælpskasse ændres til førstehjælp : Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Forslag om ændring af teksten om trepunktsreglen blev ikke vedtaget.
Forslag om ændring af teksten om bundsikring : Teksten bliver: ”Kursisterne skal lære brugen af bundsikring”
: Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 0 imod, 8 udlod at stemme
Forslag om ændring af teksten om eksaminering i forhåndskrav : Forslaget blev forkastet med 0 stemmer for, 18
imod, 4 undlod at stemme
Forslag om tilføjelse om at aspiranten skal kende til indbinding på ny: Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Forslag om tilføjelse om at det er klubbernes ansvar at sørge for at deres instruktører vedligeholder deres
førstehjælpskurser : Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Sikkerhedsudvalget præsenterede ny eksamensbeskrivelse.
I3. Forslag fra KK
KK fremsatte ønske om underskudsdækning eller tilskud til det netop afholdte DM. Generalforsamlingen refererede
til sidste års generalforsamling, hvor det blev besluttet ikke at yde økonomisk støtte til afholdelse DM. Forsamlingen
diskuterede hvor vidt det var rimeligt at det af programmet til det netop afholdte DM ikke fremgik at DSF var sponsor,
mens f.eks. Dansk Bjergklub var det. Forsamlingen syntes at det er et uheldigt signal at sende og besluttede derfor
for fremtidige mesterskaber følgende:
Tilskud til rutebygning ved DM: 4000,- kr.
Tilskud til rutebygning ved NM: 5000,- kr.
DSF stiller fortsat dommere tilrådighed og afholder deres økonomiske udgifter.
Herefter blev der stemt om KK skulle have 4000,- kr. for det netop afholdte DM
Forslaget vedtaget med 13 stemmer for og 9 imod

J. Budget/Kontingent (se bilag 1)
Mette og Niels gennemgik budget 2002
Enkelte poster blev diskuteret og ændret f.eks. aktivitetspuljen fra 20.000,- kr. til 30.000,- kr. for at signalere, at vi
virkelig gerne vil have nogle aktiviteter igangsat.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent.
Budget 2002 enstemmigt vedtaget.

K. Bestyrelsen og udvalg
K1. Sikkerhedsudvalget
Sikkerhedsudvalget forslag havde været til afstemning.

Generalforsamlingen efterlyste materiale til uddannelse af instruktører, da der ikke var tilfredshed
med det der officielt findes. Derfor pålagde generalforsamlingen at kigge på hvad der findes af
uofficielle materialer som bruges i klubberne til instruktør. Det er ikke nødvendigvis
sikkerhedsudvalget som skal forfatte et nyt materiale

Sikkerhedsudvalget hører meget gerne fra klubberne hvad
de ligger inde med af materiale.
K2. Konkurrenceudvalget
Birger Jensen, PLØKS orienterede kort om udvalgets arbejde og konkurrencekalenderen.
Konkurrenceudvalget efterlyses stadig kl ubber til afholdelse af konkurrencer. Konkurrence udvalget hjælper gerne
med at få afviklet den enkelte konkurrence.
Det kom frem at der rundt omkring i klubberne bliver afholdt mange små klubkonkurrencer.

Konkurrenceudvalget hører meget gerne fra klubberne om
disse konkurrencer, så konkurrenceudvalget kan hjælpe
andre klubber med at udvikle konkurrencer.
K3. Danmarks Idrætsforbund, DIF
Niels orienterede om hvordan det går med vores ansøgning om optagelse i DIF. Hvis alt går efter planen kan vi
tidligst blive optaget i oktober 2003. Dette kræver at vi er 2000 medlemmer (mangler p.t. 286) 25 klubber (mangler
p.t. 6) er repræsenteret i 9 forskellige amter.
I forbindelse med optagelse i DIF skal DSF have alle klubbers vedtægter til gennemsyn.

Klubberne skal sende et eksemplar af deres vedtægter til
Mette Christensen senest d. 15. April.
DSF søger i forbindelse med dette arbejde hjælp, gerne fra jurister
eller andre med kendskab til foreningsvedtægter.
L. Eventuelt
Fripladsordning. Der var en lille snak om hvordan praksis er med hensyn til gæstebetaling når der en klub får besøg
af en klatrer der er medlem af en anden klub under DSF.
Bestyrelsen udarbejder et forslag til hvordan en sådan ordning kan strikkes sammen uden at det kan misbruges,
sådan at man ikke kan melde sig ind i den billigste klub og så klatre uhæmmet i den dyreste.

Bestyrelsen hører meget gerne fra de enkelte klubber om
deres meninger samt nuværende praksis.
Mødet hævet kl. 15.05

Referent

Carsten D. Sørensen

