Referat fra ordinær generalforsamling i DSkF 20/3-2004
Tilstede:
DSF bestyrelse : Formand, Niels Staun, Peter Haremoës, Mads Winsløv Kristensen
Landshold udvalg : Robin Vickery, Lasse Pedersen, Jette Hansen
Nordjysk klatreklub: Niels Staun
Odense klatreklub: Hanne Olesen
PLØKS: Birger Jensen, Sidsel Grosen
Roskilde Klatreklub: Steffen Jacobsen
Skibby Klatreklub: Poul Erik Larsen
Giraffen: Jan Kjeldsen
Københavns Klatreklub: Sheila Jensen

1) Valg af dirigent
Peter Walbum blev valgt. Mads Winsløv Kristensen blev valgt til referent
2) Bestyrelse og udvalg aflægger beretning.
Beretning ved Niels Staun Formand
Sidste års beslutning om regler for erfaringsgrundlaget for instruktører skabte problemer. Halvdelen af censorkorpset afgik og
bestyrelsen har brugt meget af sin tid på denne sag. Den er nu løst.
Der arbejdes med ny uddannelse og norm for sportsklatring på klippe.
DSkF har haft møde med DB om samarbejde. Ingen store ændringer foreløbigt, men der arbejdes på at etablere et samarbejde.
Der har været en række møder med DIF siden optagelsen. Vi er optaget som sportsforbund, men regner med at blive
specialforbund i 2005. DSkF har pt. 24 klubber og 2 under optagelse.
Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende som information til klubberne og der bliver udsendt nyhedsbreve. Vi har startet samarbejde
med andre klatrehjemmesider. – Vi savner respons fra klubberne.
Juniorudvalget har ikke fungeret. Nordjydsk Klatreklub har afholdt den første store børne- og junior konkurrence i DK og det var en
stor succes. Junior DM 2004 er ved at blive planlagt.
Landsholdsudvalget har fungeret godt og meget selvstændigt, hvilket bestyrelsen værdsætter, men der har manglet information fra
udvalget til bestyrelsen og klubberne, noget vi ønsker bliver kraftigt forbedret.
Vi har startet et udviklingsprojekt omkring konkurrenceudvikling og arbejder sammen med DIF om dette. Vi forventer, at det vil
præge meget af arbejdet i 2004/2005.

I det forløbne år har Danmark endnu en gang været repræsenteret ved flere internationale konkurrencer.
Beretning fra landsholdsudvalget
Udvalget er glad for at sporten er kommet ind i DIF.
Trænerne har i det forløbne år fulgt de enkelte klatrere og deres udvikling. Der har været flere samlinger, hvor klatreres udvikling
og træning har været i fokus. Næste år vil man ikke fokusere på den enkelte klatreres udvikling, da det er for tidskrævende, men
arbejde mere med at for strukturere træningen og give klatrerne vejledning i træning. Man ønsker at holde 4 samlinger. Man vil
også gerne på træningslejr i udlandet.
Man er klar over, at man ikke har været synlig nok i miljøet, dette vil blive forbedret i det kommende år bla. via hjemmeside. Der vil
også blive gjort noget for at få lavet en træner- uddannelse.
Det er ærgerligt, at sporten ikke er mere organiseret, da usikre konkurrencekalendere ødelægger muligheden for at planlægge
formkurver for klatreren.
Beretning fra juniorudvalget
Der blev sendt breve ud til klubberne for at få et overblik over de aktiviteter, der var for børn og juniorer i de enkelte klubber. Der
var kun meget få klubber, der svarede og det vanskeliggjorde arbejdet for udvalget.
Man støttede PLØKSs tur til junior NM, som var en succes.
Beretning fra Sikkerhedsudvalget
Man har haft en censorsamling, og der er to nye censorer optaget i korpset. Eksamener har forløbet som normalt. Der arbejdes
med nye uddannelser.

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Da Mette Christensen ikke var til stede blev det gjort af Peter H.
Kopi af det reviderede regnskab var inden GF blevet sendt til klubberne. Regnskabet blev godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber.
Forslag fra bestyrelse: ” Bestyrelsen foreslår at en arrangør af en klatrekonkurrence kan forlange at deltagende klubber

skal stille med dommere. Klubber som ikke stiller med de krævede dommere, risikerer udelukkelse fra
konkurrencen.” Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 5 stemmer imod og 3 stemmer blank. Ingen forslag fra
klubberne til behandling.
5) Fastlæggelse af budget og kontingent.
Der var enighed om at kontingentet skal forblive uændret. Budgettet blev diskuteret og der flyttes enkelte poster.
Budgettet blev vedtaget med 21 stemmer for, 3 stemmer imod og 5 blanke stemmer. Budgettet for 2004 bliver udsendt
til klubberne.
6) Valg af kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Peter Harremoës var på valg. Han genopstillede og blev valgt.

Mette Christensen træder tilbage som kasserer.
Peter Harremoës blev i enighed valgt til kasserer.
Niels Staun blev i enighed valg til bestyrelsen.
Martin Christensen stillede op som ny i bestyrelsen. Da han ikke kunne være til stede fremlagde Mads Winsløv Kristensen et brev
fra Martin Christensen. Martin Christensen blev i enighed valgt til bestyrelsen.
7) Valg til amatør- og ordensudvalg samt valg af formænd for forbundets udvalg
Til amatør- og ordensudvalget blev der i enighed valgt: Claus Christensen NJK, Jan Kjeldsen Giraffen og Birger Jensen.
Desuden blev det besluttet at Jacob Højbro kan forsætte i udvalget, hvis han ønsker det, - han var ikke til stede på GF.
7a) Landsholdudvalget Robin Vickery blev valgt i enighed.
7b) Juniorudvalget Steffen Jacobsen blev valgt i enighed.
7c) Sikkerhedsudvalget Peter Harremoës blev valgt i enighed.
7d) Konkurrenceudvalget Mads Winsløv Kristensen blev valgt i enighed

8. Valg af revisor samt suppleant for denne.
I forbindelse med indtrædelsen i DIF skal der findes en statsautoriseret revisor. Det blev i enighed besluttet, at
bestyrelsen skal finde en sådan.
9. Eventuelt.
Der ønskes generelt et højere niveau af kommunikation fra bestyrelsen og de enkelte udvalg til klubber samt respons fra
klubber til bestyrelsen og udvalg. Der var enighed om, at forbedre alt kommunikation. Det nye budget skal sendes ud til
alle klubber.

