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Referat	af	Dansk	Klatreforbunds	repræsentantskabsmøde	18.	november	2018	
	
Formand	Nicolai	Ørum-Petersen	byder	velkommen.	
Kort	navnerunde	blandt	de	fremmødte.	
	

1. Valg	af	dirigent	og	referent.	
Bestyrelsen	foreslår	Søren	Gøtzsche	som	dirigent.	
Der	er	ingen	modkandidater,	så	Søren	er	valgt.	
	
Dirigenten	 konstaterer,	 at	 repræsentantskabsmødet	 er	 indkaldt	 fire	 dage	 for	 sent	 og	 spørger,	 om	der	 er	
indvendinger	mod	dette.	Det	er	der	ikke.	
Repræsentantskabsmødet	afvikles	som	planlagt.	
Dirigenten	konstaterer,	at	forslag	fra	klubber	er	indkommet	rettidigt.	
Århus	Klatreklub	har	ønsker	til	diskussionspunkter,	som	efter	dirigentens	forslag	lægges	under	udvalgenes	
beretninger.	
	
Bestyrelsen	foreslår	Rune	Windfeld	som	referent.	Der	er	ingen	modkandidater.	
Rune	er	referent.	
	
Det	konstateres,	at	der	er	uoverensstemmelse	mellem	de	vedtægter,	der	 ligger	på	hjemmesiden,	og	den	
stemmefordeling,	som	blev	vedtaget	på	repræsentantskabsmøde	2015.	
I	 referatet	 for	 repræsentantskabsmøde	 2015	 står	 den	 korrekte	 stemmefordeling,	 men	 de	 reviderede	
vedtægter	er	ikke	blevet	lagt	på	den	hjemmeside,	som	blev	taget	i	brug	i	slutningen	af	2017.	
Bestyrelse	og	sekretariat	beklager	denne	uoverensstemmelse.	
Repræsentantskabsmødet	fortsætter	med	stemmefordelingen	fra	2015-vedtægterne.	
	

2. Bestyrelsen	og	sekretariatet	aflægger	beretning.	
	
Bestyrelsens	beretning	ved	formand	Christian	Nicolai	Ørum-Petersen	
Den	skriftlige	beretning	lægges	på	hjemmesiden.	
Fokus	i	2018	har	været	indkøring	af	ny	ledelse	og	administration.	
Administrativ	 medarbejder	 Susanne	 Westergaard	 afgik	 ved	 døden	 i	 december	 2017	 på	 grund	 af	
følgevirkninger	af	en	operation.	Susanne	er	savnet,	og	vi	sender	vores	tanker	til	familien.		
Lotte	Molsing	er	blevet	ansat	som	ny	generalsekretær	1.12.2017.	
Lotte	har	gennemført	en	række	ændringer	i	opgavefordelingen	på	sekretariatet.	
Der	har	været	overskridelser	af	enkelte	budgetposter	–	nogle	af	dem	har	bestyrelsen	besluttet,	andre	har	
været	uforudsete.	
Regionsmøder	blev	igen	i	år	afholdt	i	foråret,	der	var	godt	engagement,	og	deltagerne	fik	information	om	
Dansk	Klatreforbunds	strategiplan.	
Strategiplan	–	økonomisk	støtte	fra	DIF	 i	en	4-års	periode	er	betinget	af	målopfyldelse	 indenfor	fire	spor:	
Facilitet,	klubudvikling,	voksen	motion,	børn	og	unge.	
Vi	er	snart	igennem	det	første	år.		Der	er	udarbejdet	måleskemaer	for	de	fire	strategispor.	
Klatreforbundet	ligger	på	en	femteplads	over	de	62	forbund	i	DIF	målt	på	procentvis	medlemstilvækst	–	nr.	
7	i	totalt	antal	nye	medlemmer	–	det	er	flot,	og	det	bliver	bemærket	i	DIF.	
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Der	er	kommet	gang	i	DIF-lånepuljen	(Dansk	Klatreforbund	har	fået	mulighed	for	at	formidle	lån	for	i	alt	2	
millioner	kroner	til	facilitetsprojekter	i	de	danske	klatreklubber).	
DKlaF	har	besluttet	at	låne	Odense	Boulderklub	til	nye	faciliteter.	Der	er	udarbejdet	en	proces	for	tildeling.	
Mange	klubber	er	i	gang	med	facilitetsprojekter,	og	alle	klubber	opfordres	til	at	kontakte	sekretariatet,	hvis	
I	som	klub	vil	høre	mere	om	lån	til	facilitetsudvidelse.		
Kommunikation	–	det	har	 længe	været	et	mål,	at	bestyrelsen	skulle	blive	bedre	til	at	kommunikere	ud	til	
klubber/medlemmer.	Der	er	håb	om	at	få	midler	til	at	styrke	området.	
Dansk	Klatreforbund	har	deltaget	i	IFSC-møde	i	Innsbruck	(formanden	og	generalsekretæren	deltog).		
	
Spørgsmål	fra	salen:	
Hvem	hæfter	for	lån	gennem	DIF?	DKlaF	hæfter	for	lånet.	
Hvor	fremgår	konsulentarbejde	med	 lånepuljen	af	regnskabet?	Det	er	sekretariatet,	som	har	til	opgave	at	
løfte	 den	 opgave.	 Udgiften	 ligger	 fremadrettet	 under	 ”kontordrift”	 i	 kontoplanen.	 I	 strategiplanen	 er	
udgifterne	synlige	under	SPOR	1	(faciliteter).	
Beretningen	godkendes	af	repræsentantskabet.	
	
Sekretariatets	beretning	ved	generalsekretær	Lotte	Molsing	
Lotte	startede	i	jobbet	december	2017.	
Kurt	 Gullits	 Rasmussen	 kom	 til	 i	 maj	 måned	 2018	 som	 administrativ	 medarbejder.	 Han	 er	 tidligere	
politibetjent	og	har	været	i	politiets	idrætsforening	som	kasserer	i	mange	år.	
Resultatet	for	2017	var	utilfredsstillende,	så	der	har	været	fokus	på	ny	styringsmodel	for	økonomien.	
Vi	 har	 fået	 vendt	 omkostningsniveauet	 i	 en	 positiv	 retning,	 så	 der	 er	 overblik	 og	 overskud	 i	 år.	 Dansk	
Klatreforbund	kommer	fremover	til	at	 tænke	økonomistyringen	mere	 ind	 i	aktiviteter,	projekter	og	daglig	
drift,	end	det	tidligere	var	tilfældet.	
Som	 en	 del	 af	 den	 fireårige	 strategiplan	 er	 vi	 i	 gang	 med	 strukturerede	 klubbesøg	 med	 opfølgning.	 Vi	
arbejder	med	dialogværktøj	med	otte	temaer,	og	informationer	samles	op	i	regneark,	hvilket	fremover	vil	
lette	vidensdeling.	
Kort	gennemgang	af	de	fire	spor:	
Spor	1	-	faciliteter:	Der	er	mange	nye	facilitetsprojekter	rundt	om	i	landet.	
Spor	2	–	klubudvikling:	Der	er	fuld	gang	i	uddannelse	(sikkerhed,	træning,	rutebyg,	inspiration/kom-i-gang).		
Spor	 3	 –	 voksenmotion:	 Der	 har	 været	 flere	 til	 konkurrencer,	 vi	 arbejder	 på	 en	mere	 tydelig	 inddeling	 i	
forhold	 til	 hvilket	 niveau	 deltagerne	 bør	 have	 for	 at	 få	 mest	 ud	 af	 konkurrencerne	 (beta	 og	 bobler,	
klubserien,	danmarksserien).	
Spor	4	–	ungemiljøer:	Mange	klubber	har	efterspurgt	uddannede	trænere,	og	vi	har	fokus	på	dette	i	2019.	
Desuden	mangler	der	sammenhæng	i	udviklingen	af	talentmiljøer	på	tværs	af	landet,	hvor	vi	er	i	gang	med	
at	opbygge	undervisning	og	konkurrencer	i	klubberne.	Der	har	været	planlagt	to	juniorcamps,	og	DKlaF	er	i	
gang	 med	 planlægning	 af	 2019.	 Vi	 oplever	 opbakning	 fra	 forældre	 og	 unge	 klatrere,	 og	 vi	 håber	 på	
opbakning	 fra	 klubber	 til	 at	 afvikle	 juniorcamps	 til	 gavn	 for	 alle.	 Desuden	 har	 der	 været	 juniortræf	 på	
Bornholm	ved	Erling	Strauss	fra	CRUX.		
	
Lånepulje:	
Vi	 har	 mulighed	 for	 at	 udlåne	 i	 alt	 2	 millioner.	 Odense	 Boulderklub	 har	 fået	 bevilget	 400.000	 kr.	 Den	
resterende	pulje	skal	fordeles	ud	på	flere	klubber.	Der	er	mulighed	for	at	få	lån,	hvis	man	står	og	mangler	til	
et	facilitetsprojekt.	Vejledningen	er	klar,	så	tag	kontakt	sekretariatet,	hvis	det	er	relevant.	
	
Magasinet	klatring:	



3	
	

Den	 økonomiske	 model	 hang	 ikke	 sammen,	 så	 der	 arbejdes	 nu	 på	 at	 finde	 en	 sponsormodel,	 som	 kan	
finansiere	 bladet.	 Hvis	 det	 lykkes,	 vil	 bladet	 bliver	 gratis	 for	 klubmedlemmer.	 Grafikerne	 bag	 bladet	
arbejder	på	en	sponsormodel.	
	
Landshold	og	elite:	
Fire	landsholdsatleter	har	været	af	sted	til	World	Cups	under	IFSC	i	år.	
Tre	juniorer	har	været	af	sted	til	Youth	World	Cups.	En	stor	gruppe	afsted	til	JNM	i	Finland.		
Vore	 eliteatleter	 giver	 deres	 viden	 videre	 som	 undervisere	 på	 juniorsamlinger	 og	 som	 rutebyggere	 til	
juniorcamps	og	talentudviklingen.		
	
	
Kommentarer	og	svar	til	beretningen:	
Kommunikation	 om	 platforme,	 prioriteringer	 og	 struktur.	 Sekretariat	 og	 forbund	 er	 klar	 over,	 at	 der	 bør	
arbejdes	 med	 en	 bedre	 kommunikation	 i	 fremtiden.	 Punktet	 er	 allerede	 på	 dagsordenen	 i	 bestyrelsens	
arbejde	i	2019.	
Lånepuljen	og	risiko	ved	udlån	til	klubber.	Da	DKlaF	hæfter	for	 lån	er	det	selvfølgelig	afgørende,	at	der	er	
stor	økonomisk	sikkerhed	i	klubberne	ved	udlån.	
Er	der	landshold	i	lead?	Der	vil	være	trup	til	NM	i	lead	i	Aarhus,	men	der	har	indtil	nu	kun	været	fokus	på	
boulder.	 Der	 er	 i	 talentudviklingen	 lagt	 op	 til	 at	 kunne	 inddrage	 lead	 og	 speed	 mere	 i	 det	 fremtidige	
klatremiljø	for	unge.		
	
Sekretariatets	beretning	godkendes	af	repræsentantskabet.	
	
	
	

3. Udvalg	 og	 arbejdsgrupper	 aflægger	 beretning	 (konkurrenceudvalg,	
juniorudvalg,	sikkerhedsudvalg,	ordensudvalg).	

	
Juniorudvalgets	beretning:	
Ved	Lotte	Molsing:	
Erling	Strauss	er	 formand	 for	 juniorudvalget,	men	kunne	desværre	 ikke	deltage,	da	han	var	på	Bornholm	
med	andre	frivillige.	Nye	og	garvede	frivillige	løftede	niveauet	på	årets	juniortræf	på	Bornholm	til	gavn	for	
alle	48	unge	og	glade	klatrere.	Juniorudvalget	bakker	op	om	forbundets	tiltag	med	kombinerede	workshops	
og	konkurrence	for	unge	klatrere.	Første	weekend	i	Næstved	var	en	succes.	Vi	håber	på	stor	deltagelse	på	
sommertræf	2019,	hvor	et	super	 team	allerede	har	meldt	sig	som	frivillige.	Det	er	stedet,	hvor	udendørs	
klatring,	sjov	og	samvær	er	i	top	for	vores	unge	klatrere.		
Juniorudvalget	 består	 af	 Erling	 Strauss,	Marion	 og	 Jakob	Østergaard	 fra	 Skørping,	Henrik	 Buus	 fra	 ROKK,	
Mikkel	Højgaard	Larsen.	 I	2019	er	 flere	med:	Tina	og	Steen	 Jensen	 fra	ØJK,	Ole	Qvistgaard	 fra	Crux	 samt	
Janjan	Hovgaard	fra	OSKK.			
	
	
Kommentarer	til	beretning:		
Stor	 opbakning	 fra	 klubber	 til	 juniortræffet	 og	 et	 synligt	 løft	 i	 år	 gjorde	 oplevelsen	 endnu	 bedre	 for	
deltagerne.		
Juniorudvalgets	beretning	godkendt	af	repræsentantskabet.	



4	
	

	
	
	
Konkurrenceudvalgets	beretning:	
Ved	Povl	Lund	Nielsen:	
Igen	i	år	har	det	været	afviklet	senior	og	junior-DM	i	bouldering.	
DM	i	lead	er	lagt	sammen	med	NM	i	Århus	i	sidste	weekend	af	november.		
Deltagermæssigt	halter	det	lidt	–	det	skal	der	rykkes	lidt	ved	fremover.	
Bouldercup	og	leadcup	kører	godt.	
Fremover	kommer	der	øget	fokus	på	seriøsitet	på	nogle	typer	konkurrencer	og	mere	fokus	på	ranglisten.		
Vi	samkører	leadcup	og	bouldercup	med	B&W-cup	–	DM	kommer	også	med	i	ranglisten.	
Junior	bouldercup	kører	udmærket	–	konsulent	Carsten	Lau	Isaksen	har	en	koordinerende	rolle	og	Mikkel	
Højgaard	har	fået	opgaven	at	planlægge	indhold	af	juniorcamps	fra	efteråret.		
Konkurrenceudvalget	består	 af	 Povl	 Lund	Nielsen,	Bent	Acher	 Johansen,	William	Müller	og	 Jesper	Arvad,	
som	også	er	overdommer.	
	
Kommentarer	til	beretning:	
Forslag	om	eliteklatrere	i	konkurrenceudvalg.	
Ønske	om	at	mesterskaberne	opprioriteres	fra	forbundets	side,	da	det	er	en	stor	opgave	for	klubberne	at	
afholde.	
Mere	kommunikation	om	niveauer	til	konkurrencer	–	eksempelvis	med	grader	eller	niveaubeskrivelser.	
Bedre	og	mere	synlig	kommunikation	om	konkurrencer.	
Det	 handler	 også	 om	 klubbernes	 eget	 ansvar,	 hvor	man	 kan	 arbejde	mere	med	 en	 træningskultur,	 hvor	
nogle	medlemmer	træner	mere	målrettet	til	konkurrencer.		
Konkurrenceudvalgets	beretning	godkendt	af	repræsentantskabet.	
	
Sikkerhedsudvalg:	
Ved	Rune	Windfeld:	
	
Sikkerhedsudvalget	består	af:	
Jan	Hvolgaard	Mikkelsen,	Ålborg	Klatreklub	
Sanne	Schou	Nielsen,	Kolding	Klatreklub	
Birgitte	Stigaard	Sørensen,	DBKK	
Sikkerhedsudvalgets	opgave	er	at	rådgive	bestyrelsen	om	sikkerhedsspørgsmål.	
Der	har	ikke	været	nogle	sager	i	år.	
To	ting,	som	sikkerhedsudvalget	kommer	til	at	tage	stilling	til	i	det	nye	år:	

- Fælles	nordisk	test	og	sikringsbevis.	
- Artikler	om	tendenser	i	ulykkesrapportering.	

	
Kommentarer	og	svar	til	beretning:		
Forslag	om	et	Dansk	Klatreforbund	medlemskort,	hvor	man	kan	se,	om	en	klatrer	har	 sikringsbevis.	Svar:	
Dansk	 Klatreforbund	 registrerer	 ikke	 på	 nuværende	 tidspunkt	 sikringsbeviser.	 Der	 arbejdes	 på	 et	 fælles	
nordisk	sikringsbevis,	som	kunne	gøre	dette	muligt.		
Forsikring	 til	 klippeklatring	 i	 Dansk	 Klatreforbund.	 Svar:	 UIAA	 kommer	 med	 et	 udspil	 på	 forsikring	 til	
udendørs	klatring.		
Sikkerhedsudvalgets	beretning	godkendt	af	repræsentantskabet.	
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Ordensudvalg	
Ordensudvalget	består	af:	
Formand:	René	Christensen,	Næstved	Klatreklub	
Medlem:	Niels	Staun,	Ålborg	Klatreklub	
Suppleant:	Jan	Bønding,	DBKK	
Ordensudvalget	behandler	klager	som	anden	instans	(efter	sekretariatet).	
Der	har	ikke	været	nogen	sager	de	seneste	år.	
Ordensudvalgets	beretning	godkendt	af	repræsentantskabet.	
	
Dirigent	Søren	Gøtzsche:	
Århus	klatreklub	har	bedt	om	en	diskussion	af	følgende	punkter:	

- Rune	og	Carstens	fordeling	af	klubber	
- Økonomisk	og	politisk	transparens	fra	Dansk	Klatreforbund	
- Dokumentarkivets	opdateringsniveau	
- Kontaktbarheden	af	sekretariatet	og	Dansk	Klatreforbunds	prioriteringer	

	
Århus	Klatreklub	foreslog,	at	punkterne	blev	drøftet	senere,	hvis	tiden	var	der.	Punktet	blev	derfor	udsat.	
	
	

4. Fremlæggelse	og	godkendelse	af	 reviderede	 regnskab	 for	det	afsluttede	år	
2017.	

	
Ved	Susanne	Irvang,	kasserer	i	Dansk	Klatreforbund:	
	

Gennemgang	af	regnskabet	for	2017	(lagt	op	på	hjemmesiden).	
	
Resultat	på	-532.074	kr.	
Underskuddet	var	ikke	forventet.	
Egenkapital	er:	145.430	kr.	
Likvide	beholdning:	925.591	kr.	
	
Dansk	Klatreforbunds	regnskab	2017	er	efterfølgende	blevet	grundigt	gennemgået	af	revisionsfirmaet	Ernst	
&	Young.	Konklusionen	er,	at	pengene	er	blevet	brugt	indenfor	formålsparagraffen.	Det	vil	sige,	at	pengene	
er	blevet	brugt	i	klatremiljøet.	
	

Årets	resultat	for	2017	er	ikke	tilfredsstillende,	og	afvigelsen	er	især	drevet	af	større	forbrug	på	
omkostninger	og	lavere	indtægt	på	uddannelser	end	budgetteret.	Overskridelsen	i	udgifterne	er	særligt	
udviklingsaktiviteter,	som	indeholder	løn	til	undervisere	og	konsulent	som	blev	forlænget	året	ud,	som	
gjorde,	at	overskridelsen	er	uacceptabel.	Desuden	er	lageret	(bøger	og	beklædning)	nedskrevet,	så	det	
svarer	til	reelle	værdi.	Udgivelsen	af	Magasinet	Klatring	i	2017	viste	sig	også	at	være	langt	dyrere	end	
forventet,	da	indtjening	ikke	svarede	til	omkostninger	ved	produktion.		

I	 2018	 har	 bestyrelsen	 fulgt	 økonomien	 tæt,	 og	med	 en	 ny	 kontoplan	 er	 det	muligt	 at	 følge	 økonomien	
bedre.		
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Der	er	kritik	fra	klubberne	til	det	negative	resultat	for	2017,	og	bestyrelsen	tager	kritikken	til	efterretning.	
En	enig	bestyrelse	ønsker	at	rette	op	på	økonomien	og	har	i	løbet	af	2018	fået	opbygget	nye	procedurer	i	
opfølgningen	af	økonomien.		
	
Regnskabet	er	godkendt	af	repræsentantskabet.	
	
	

5. Fremlæggelse	af	forventet	resultat	for	indeværende	år.	
	
Resultatet	for	2018	forventes	at	blive	204.484	kr.	
Resultatet	 opnås	 ved	 en	 strammere	 styring	 af	 omkostninger	 og	 realistiske	 budgetter	 for	 de	 enkelte	
aktiviteter.	Ny	kontoplan	for	2018	giver	en	bedre	mulighed	for	overblik	over	udgifter	på	områder.		
	
Generelt	 bliver	 der	 udtrykt	 ros	 til	 bestyrelsen	 og	 sekretariatet	 for	 at	 rette	 op	 efter	 det	 dårlige	 resultat	 i	
2017.	
	
	

6. Behandling	af	indkomne	forslag	
	
Forslag	fra	Århus	Klatreklub:	
	

1. Fast	dato	for	repræsentantskabsmøde	
	
Godkendelse	 af	 regnskab	 sker	 først	 i	 november,	 hvilket	 er	 en	 lang	 periode	 uden	 indblik	 for	 klubberne	 i	
økonomien	og	beretninger	kommer	dermed	ikke	til	at	afspejle	regnskabsperiode.		
	
Der	henstilles	til,	at	bestyrelsen	diskuterer	fastlæggelse	af	repræsentantskabsmøde	og	evt.	kommer	med	et	
forslag	til	vedtægtsændring.		
	

2.	Dansk	Klatreforbund	skal	varetage	sponsoreringen	af	DM	og	NM	i	Danmark	
	
Ved	større	sportslige	begivenheder	er	det	svært	at	finde	sponsorer	til	præmier.	Aarhus	foreslår	derfor,	at	
Dansk	 Klatreforbund	 varetager	 denne	 del	 af	 opgaven,	 da	 det	 er	 en	 stor	 opgave	 på	 grund	 af	 mange	
præmietagere.	
	
Bestyrelsen	tager	emnet	og	nedsætter	evt.	en	arbejdsgruppe	til	at	finde	konstruktive	løsninger	til	gavn	for	
klub,	 medlemmer	 og	 forbund.	 Arbejdsgruppen	 gennemgår	 manual	 for	 afholdelse	 af	 konkurrencerne	 og	
sender	oplæg	ud	til	klubberne.	
	
Forslag	fra	Haderslev	Klatreklub:	
1.	 Instruktør	 2	 og	 3	 skal	 have	 lov	 til	 at	 uddanne	 instruktør	 1	med	 ekstern	 censor	 fra	 forbundet	 eller	 en	
Instruktør	2	eller	3	fra	en	anden	klub	som	censor	til	den	afsluttende	prøve.	
2.	Instruktør	2	og	3	skal	have	en	censor	til	prøven,	så	det	ikke	er	læreren	selv,	der	skal	vurdere	eleverne.	
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Forslagene	diskuteres	i	forsamlingen,	og	der	er	enighed	om,	at	der	skal	planlægges	kurser	mere	regionalt,	
således	at	også	mindre	klubber	har	mulighed	for	at	få	uddannet	instruktører	og	trænere.		
	
Det	besluttes,	at	sekretariatet	får	kontakt	til	regioner	og	får	planlagt	efter	regionernes	behov	for	trænere	
og	instruktører.		
	
	
3.	Medlemskort	i	klubmodul	mobil	APP	skal	kunne	vise	kompetencer	(evt.	ved	at	scrolle	ned),	så	man	kan	
se,	hvilke	kurser	medlemmet	har	taget	f.eks.	K1,	I2.	Ideelt	set	alle	de	kurser/uddannelser	DKLAF	har.	
	
	
Diskussion	af	muligheden	for	at	gøre	dette	enten	centralt	eller	i	klubbernes	egne	klubmodulhjemmesider.	
	
Bestyrelsen	vil	undersøge	muligheder	for	kompetencedeling.	
	
	
Forslag	fra	DBKK:	
Repræsentantskabet	pålægger	 forbundets	bestyrelse	at	udarbejde	et	udkast	 til	 en	politik	 for	 samarbejde	
med	 klatrehaller	 uden	 for	 foreningsregi	 til	 godkendelse	 på	 det	 første	 efterfølgende	
repræsentantskabsmøde.	
	
Bestyrelsen	kommer	med	et	oplæg	til	repræsentantskabet	næste	år	og	diskuterer	en	mere	kortsigtet	taktik.	
	
	
Fremlæggelse	af	budget	2019	samt	forslag	og	godkendelse	af	kontingent.	
	
Kasserer	Susanne	Irvang	gennemgår	budgetforslag	2019,	som	også	er	fremlagt	på	hjemmesiden.	
Budgettet	skal	ikke	godkendes	–	det	er	et	orienteringspunkt.	
	
Ingen	yderligere	kommentarer	–	budgetforslaget	et	taget	til	efterretning.	
	
Bestyrelsens	forslag	om	kontingentforhøjelse	
Baggrund	 for	 kontingentforhøjelse	 er	 at	 kunne	 imødekomme	 aktiviteter	 for	 unge,	 fortsat	 udvikling	 af	
uddannelser	 for	 både	 trænere	 og	 instruktører	 til	 gavn	 for	 klubberne,	 flere	 aktiviteter	 for	 bredden,	
forbedrede	 konkurrencer,	 en	 mere	 professionel	 IT-platform,	 mere	 målrettet	 kommunikation	 på	 rette	
medier,	konsulentbistand	til	klubberne	og	målopfyldelse	af	strategispor	i	aftale	med	DIF.	
Der	stilles	følgende	5	forslag	fra	bestyrelsen:	
1.	50,-	pr.	medlem	fra	2019.	En	stigning	på	15	kr.	pr.	medlem.	Svarende	til	120.000	kr.	mere	om	året	ift.	 i	
dag	til	aktiviteter	i	DKlaF.	
2.	 70,-	 pr.	 medlem	 fra	 2019.	 En	 stigning	 på	 35	 kr.	 pr.	 medlem.	 280.000	 kr.	 mere	 om	 året	 ift.	 i	 dag	 til	
aktiviteter	i	DKlaF.	
3.	 90,-	 pr.	 medlem	 fra	 2019.	 En	 stigning	 på	 55	 kr.	 pr.	 medlem.	 440.000	 kr.	 mere	 om	 året	 ift.	 i	 dag	 til	
aktiviteter	i	DKlaF.	
4.	Trappemodel	1:	(40	kr./medl.	2019),	(50	kr./medl.	2020)	og	(60	kr./medl.	2021).	40.000	kr./år,	120.000	
kr./år,	200.000	kr./år	mere	om	året	ift.	i	dag	til	aktiviteter	i	DKlaF.	
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5.	Trappemodel	2:	(50	kr./medl.	2019),	(70	kr./medl.	2020)	og	(90	kr./medl.	2021).	120.000	kr./år,	280.000	
kr./år,	440.000	kr./år,	ift.	i	dag	til	aktiviteter	i	DKlaF.		
Forslagene	 er	 udregnet	 på	 baggrund	 af	 nuværende	 beløb	 35	 kr.	 pr.	 medlem	 og	 er	 baseret	 på	 8000	
medlemmer.	
	
Johannes	Madsen	fra	bestyrelsen	begrunder	forslaget:	
Kontingentet	udgør	en	meget	lille	del	af	budgettet,	og	DIF	støtter	i	stadig	højere	grad	udvikling	og	ikke	drift.	
Medlemstallet	er	gennemsnitligt	steget	7%	om	året	de	sidste	12	år.	Tilskuddet	fra	DIF	er	låst	de	næste	fire	
år	–	på	trods	af	at	medlemstallet	formentlig	fortsat	vil	stige.	
Kontingentet	udgør	6-7%	af	omsætningen	–	hvilket	er	en	meget	lille	andel	i	forhold	til	andre	forbund.	
Dansk	Klatreforbund	får	en	økonomisk	udfordring	fremover,	hvis	medlemstilbud	fortsat	skal	øges.	
Mange	 forbund	 tjener	 penge	 på	 konkurrencelicenser	 o.lign.	 –	 det	 kan	 ikke	 en	 brugbar	 model	 i	
klatreforbundet,	 da	 vi	 ikke	 på	 samme	 måde	 er	 en	 konkurrencebaseret	 idræt.	 Sekretariatet	 vil	 med	 en	
kontingentforhøjelse	levere	bedre	i	forhold	til	hastighed,	kvalitet	og	volumen.		
	
	
Repræsentantskabet	skrider	til	afstemning:	
Stemmetællere:	Lotte	Molsing,	Johannes	Madsen.	
Der	er	79	stemmer	i	alt.	
	
Forslag	3	er	mest	vidtgående,	så	dette	stemmes	der	om	først.	Rækkefølgen	bliver	dermed:	3,2,5,1,4	
	
#3:		9	for	–	flere	imod	–	forslaget	falder	
#2:	29	for	–	flere	imod	–	forslaget	falder	
#5:	9	for	–	flere	imod	–	forslaget	falder	
#1:	35	for	–	39	imod	–	forslaget	falder	
#4:	35	for	–	39	imod	–	forslaget	falder	
Uændret	kontingent	på	35	kr.:	79	for	–	forslaget	er	vedtaget	
	
Tilkendegivelse	af,	om	der	er	stemning	for	at	øge	kontingentet	betinget	af	en	proces,	hvor	der	er	tid	til	at	
klubberne	kan	diskutere	forslag	i	egne	bestyrelser	inden	afstemning.		
	
	
	

1. Valg	af	bestyrelse:	4	bestyrelsesmedlemmer	i	lige	år	og	3	bestyrelsesmedlemmer	i	ulige	år	
	
På	valg:	
Susanne	Irvang	
Nicolai	Ørum-Petersen	
Bent	Johansen	
Vakance	(Primula	Aalund	genopstiller	ikke)	
	
Nye	kandidater:	
	
Jan	Bønding	
Gregers	Gatzwiller	
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Resultat:	
Susanne	Irvang	 valgt	
Nicolai	Ørum-Petersen	 valgt	
Bent	Johansen		 valgt	
Gregers	Gatzwiller	 valgt	
Jan	Bønding	 	 ikke	valgt	
	 	
	
	
	

2. Valg	af	ordensudvalget:	formand	og	suppleant	i	lige	år	samt	2	medlemmer	i	ulige	år	
	
Ingen	modkandidater	–	René	Christensen	og	Jan	Bønding	fortsætter.	
	
	

3. Fortælling	fra	1-2	klubber	som	har	arbejdet	med	Dansk	Klatreforbunds	strategispor	
	
Aflyses	pga.	afbud	og	fremskreden	tid.	
	
	

4. Eventuelt.	
	
Prisen	for	årets	klub	uddeles	til	Næstved	Klatreklub.	
	
Prisen	for	årets	ildsjæl	tildeles	Sten	Jensen	fra	Østjysk	Klatreklub.	
	
Lotte	takker	Primula	for	indsats	i	bestyrelsen	og	overrækker	blomst	og	bobler.	
	
	
Dirigenten	takker	af.	
	
	


