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Formanden byder velkommen til repræsentantskabsmødet. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche som dirigent. 

Ingen modkandidater. 

 

Bestyrelsen foreslår Rune Windfeld som referent. 

Ingen modkandidater. 

 

Rep.mødet blev udsat pga. Corona, men forsamlingen godkender afholdelse i efteråret. 

 

Rep.mødet er dermed beslutningsdygtigt. 

 

 
 

2. Bestyrelsen og sekretariatet aflægger beretning. 

 

Bestyrelsens beretning ved Chr. Nic. Ørum-Petersen. 

- Om samarbejde imellem forbund og klubber i Danmark og internationalt samarbejde – som jo 

desværre i nogen grad er stillet i bero pt. 



- Dansk Klatreforbund har fået 300.000 kr. i ekstra støtte fra tipsmidlerne. De bliver brugt til at 

toårigt projekt med fokus på medlemsvækst. 

- DIF har vedtaget nyt politisk program for 2021-2024 – forbundet skal lave ny strategiaftale for 

2022-2025. 

- I klatreforbundet er vi sluppet rimeligt nådigt igennem Corona-tiden i forhold til mange andre 

idrætter. 

- Samarbejde med kommercielle klatrehaller. Vi har arbejdet på at finde en model for et sådant 

samarbejde. Søborg Klatreklub er nu åbnet i Bison Boulders. 

Mikkel Højgaard præsenterer dette projekt. 

Mikkel har som daglig leder i Bison Boulders og i samarbejde med Ida Clausen lavet dette 

klubtilbud. 

Der er fordele for både medlemmerne i klubben og for Bison Boulders – der kommer flere 

medlemmer til klatrehallen, og det bliver muligt at give nogle andre tilbud til medlemmerne i 

klubben. 

Medlemmerne i klubben kan også deltage i forbundets tilbud. 

Win-win for alle. 

- Bestyrelsen takker de mange frivillige i de danske klatreklubber for deres store engagement og for 

udvist ansvarlighed under Corona-nedlukningen. 

 

Joakim Villumsen, NKK: 

I forhold til samarbejde mellem forbund og kommercielle haller – hvordan foregår det med konkurrencer i 

hallerne? 

Carsten Isaksen: 

Vi har været i dialog med Beta Boulders og Bison Boulders. Noget af det, som de har været interesserede i, 

har været samarbejde om konkurrencer. 

Der sker ikke så meget med Beta Boulders, men i Bison Boulders har der været interesse. 

Lotte Molsing: 

Det er i forbundets interesse, at der er en klub tilknyttet en kommerciel klatrehal. 

Mikkel Højgaard: 

Nu foreligger der i hvert fald en model for et vellykket samarbejde. 

 

Morten Damkjær: 

Ros til forbundet for de mange udendørs kurser. 

 

Sekretariatets beretning ved Lotte Molsing, Rune Windfeld, Carsten Isaksen, Henrik Stephansen, Ida 

Clausen, Lasse Pedersen. 

 

Diskussion om hvorvidt uddannelser skal tilbydes på engelsk. 

Adskillige klubber får mange udenlandske medlemmer, som ikke kan deltage på kurserne. 

Sekretariatet noterer, at det er en udfordring, som skal adresseres. 

 

Lasse Pedersen er ny landstræner. Han præsenterer sin strategi for talent- og elitesatsning. 

Talentudviklingen er baseret på motivation, trivsel og udvikling. Det vigtigste er at fastholde talenterne i et 

godt talentudviklingsmiljø. Følger DIF’s og Team Danmarks model for aldersrelateret træning (ATK). 

Lasse vil tage på klubbesøg for at lære mere om, hvilke træningsmiljøer, der findes i Danmark. 

 



 

Lotte Molsing fortæller om de kommunikationsstiltag, der er taget. 

Der er kommet mere fokus på nyhedsbreve, opslag på Facebook, opgradering af hjemmeside, klubbesøg og 

ringerunder osv. 

 

Annette Dahl, ØJK: 

Ros til forbundet for information om Covid-19. 

Annette efterspørger fortsat retningslinjer i lyset af den aktuelle udvikling. 

Lotte Molsing: 

Vi skal nok fortsætte med at opdatere vejledningerne. 

 

Lotte Molsing fortæller om visionsdag 4. oktober. 

 

Lotte Molsing fortæller om projektet ”det gode klubliv”. 

Der bliver mulighed for at samarbejde med forbundet om at uddanne flere i klubben. Fokus på et eller flere 

af temaerne: 

Højne trænerniveau 

Flere instruktører 

Forbedre rutebyg 

Dommeruddannelse 

Facilitetsudvidelse 

Fastholde medlemmer 

Sponsorater 

 

Chr. Nic. Ørum-Petersen: 

Målet er at bruge pengene så direkte som muligt til at udvikle klubberne og til at lave flere aktiviteter. 

 

Beretningen godkendes. 

 

 

 

3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning (konkurrenceudvalg, juniorudvalg, 

sikkerhedsudvalg, ordensudvalg). 

 

Konkurrenceudvalg ved Bent Johansen og Carsten Isaksen: 

- 2019 var et godt år. 

- Konkurrencerne bliver mere professionelle og derfor også dyrere – til gengæld følger 

deltagerantallet med, så det løber rundt. 

- Fokus på at følge med udviklingen internationalt og udbygning af vore egne tilbud. 

 

Morten Damkjær, NKK: 

Præciserer, at aflysningen af B&W Cup ikke er en kommerciel beslutning – det handler ikke om pengene, 

men skyldes det øgede fokus på Corona. 

 

Juniorudvalget ved Lotte Molsing: 

Erling Strauss gør et stort arbejde. 



Succes i 2019 med Nordic Youth Camp og vores eget juniortræf. 

Træffet aflyst i 2020, til gengæld planlægger vi at afvikle flere arrangementer i 2021. 

 

Sikkerhedsudvalg, ordensudvalg og Bornholmudvalg ved Rune Windfeld. 

Ingen forespørgsler til Sikkerhedsudvalg eller Ordensudvalg. 

Bornholmudvalget har haft stor aktivitet i 2019. 

 

Beretningerne godkendes. 

 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab for det afsluttede år  

Ved Susanne Irvang. 

Jf. regnskab fremlagt på hjemmesiden. 

 

Regnskabet godkendes. 

 

 

5. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år. 

Ved Susanne Irvang. 

Vores aktiviteter løber rundt i sig selv, så når der er færre aktiviteter, er der også færre udgifter. Derfor 

rammer faldet i aktiviteter os ikke økonomisk. 

 

Forventet resultat: 422.882 

 

Forventet resultat godkendes. 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

 

Forslag til kontingent for skoler og institutioner. 

Det foreslås at hæve kontingentet fra 1000 til 1500 kr. 

 

Lotte Molsing begrunder forslaget: 

Vi ønsker at øge vores tilbud til skoler og institutioner – vejledning, uddannelse, støtte til at lave gode 

sportslige klatreforløb i skolerne. 

Kontingentstigningen skal hjælpe til at finansiere de øgede tilbud. 

 

Diskussion af beløbsstørrelsen. Det er ikke store beløb i forhold til det samlede budget. 

Det præciseres, at skolerne ud over kontingentet også betaler for deres uddannelse. 

 

Forslaget godkendes. 

 

 

 

 

7. Fremlæggelse af budget 



Ved Susanne Irvang. 

Jf. budgetforslag fremlagt på hjemmesiden. 

 

Budgettet godkendes. 

 

Forslag til kontingent for klubber i 2021: Fastholdelse af kontingent på 50 kr. pr. medlem. 

 

Forslaget godkendes. 

 

 

8. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

 

Chr. Nic. Ørum-Petersen, Gregers Gatzwiller, Susanne Irvang, Bent Johansen er på valg. 

 

Ingen modkandidater. 

De fire kandidater modtager genvalg. 

 

 

 

9. Valg af ordensudvalget: formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år 

 

Rene Christensen og Jan Bønding er villige til at modtage genvalg. 

Ingen modkandidater. 

De to kandidater vælges. 

 

 

10. Eventuelt 

 

Mathis Rasmussen, Århus KK: 

Vil gerne høre lidt om vaskemaskiner til grebsvask. 

 

Lotte Molsing: 

Vi planlægger at bruge penge på at hjælpe udvalgte klubber til at investere i ultralydsvaskemaskiner til 

grebsvask. 

Vi er stadig i den afklarende fase, og Århus KK vil få mulighed for at være med i projektet. 

Der er sat 100.000 kr. af til projektet, som fordeles på flere klubber. 

 

 

Årets klub 

Ry Klatreklub bliver årets klub. 

Klubben har skabt en boulderfacilitet og har opbygget en solid medlemsbase på meget kort tid. 

 

 

Årets ildsjæl 

Morten Damkjær Nielsen bliver årets ildsjæl. 



Morten har været formand for DBKK og har i den forbindelse været en god samarbejdspartner for Dansk 

Klatreforbund, og har taget ansvaret for verdens højeste klatrevæg på Amager Bakke. 

 

Morten Damkjær takker for æren. 

 

Formand Chr. Nic. Ørum-Petersen takker klubberne for deres engagement og roser for indsatsen under 

coronakrisen. 

 

Søren Gøtzsche hæver mødet. 

 

 


