
 

 

Nuværende tekst Ændringsforslag  Begrundelse 



§ 4 Optagelse 
Klubber, der beskæftiger sig med klatring 
og/eller anden bjergsport, og som støtter 
formålet, kan optages som medlemmer. For at 
blive optaget som medlem skal klubben 
opfylde DIF’s foreningsbegreb. 
 
Skoler og institutioner, der beskæftiger sig med 
klatring og/eller anden bjergsport, kan optages 
som skolemedlemmer. 
 
Alle medlemmer af Dansk Klatreforbund skal 
overholde de fastsatte standarder for 
faciliteter, DS 12-572-1-3, og følge forbundets 
standarder for sikkerhed. De gældende 
versioner findes på forbundets hjemmeside.  

 

§ 4 Optagelse 
Klubber, der beskæftiger sig med klatring 
og/eller anden bjergsport, og som støtter 
formålet, kan optages som medlemmer. For at 
blive optaget som medlem skal klubben 
opfylde DIF’s foreningsbegreb. 
 
Enkeltpersoner kan optages som individuelle 
medlemmer i Dansk Klatreforbund. 
 
Skoler og institutioner, der beskæftiger sig med 
klatring og/eller anden bjergsport, kan optages 
som skolemedlemmer. 
 
Bestyrelsen fastsætter, hvilke af Dansk 
Klatreforbunds aktiviteter, de enkelte 
medlemstyper giver adgang til. 
 
Alle medlemmer af Dansk Klatreforbund skal 
overholde de fastsatte standarder for 
faciliteter, DS 12-572-1-3, og følge forbundets 
standarder for sikkerhed. De gældende 
versioner findes på forbundets hjemmeside. 
Dansk Klatreforbund anbefaler, at alle 
medlemmer overholder de fastsatte 
standarder for faciliteter, DS 12-572-1,2,3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønske om at være samlingspunkt for hele 
klatremiljøet i Danmark, derfor afprøves en 
ordning med individuelle medlemskaber. 
 
 
 
 
Individuelle medlemmer skal i første omgang 
ikke have adgang til hele Dansk Klatreforbunds 
program. 
 
 
Mange klubber har vægge, som ikke lever op til 
Dansk Standard, derfor kan vi ikke stille det 
som et krav. 



§ 5 Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet består af repræsentanter 
for forbundets medlemmer, jf. § 4, stk. 1 og 2, 
og er forbundets øverste myndighed. 
Repræsentantskabet tager beslutninger ved 
afstemning på repræsentantskabsmøder eller 
ved digital afstemning. Klubberne har stemmer 
i forhold til deres senest indberettede 
medlemsantal. 
Klubber med 1 til 24 medlemmer har 1 
stemme. 
Klubber med 25 til 49 medlemmer har 2 
stemmer. 
Klubber med 50 til 99 medlemmer har 3 
stemmer. 
Klubber med 99 til 199 medlemmer har 4 
stemmer. 
Klubber med 200 til 299 medlemmer har 5 
stemmer. 
Klubber med 300 til 399 medlemmer har 6 
stemmer. 
Stemmefordelingen fortsætter med 1 ekstra 
stemme pr. 100 medlemmer op til 1499 
medlemmer. 
Klubber med 1500 til 1699 medlemmer har 18 
stemmer. 
Klubber med 1700 til 1899 medlemmer har 19 
stemmer. 
 
Stemmefordelingen fortsættes med 1 ekstra 
stemme pr. 200 medlemmer. 
 
Skolemedlemskaber har 1 stemme. 
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Stk. 1. Klubber 
Klubberne har stemmer i forhold til deres 
senest indberettede medlemsantal. 
Klubber med 1 til 24 medlemmer har 1 
stemme. 
Klubber med 25 til 49 medlemmer har 2 
stemmer. 
Klubber med 50 til 99 medlemmer har 3 
stemmer. 
Klubber med 99 til 199 medlemmer har 4 
stemmer. 
Klubber med 200 til 299 medlemmer har 5 
stemmer. 
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stemmer. 
Stemmefordelingen fortsætter med 1 ekstra 
stemme pr. 100 medlemmer op til 1499 
medlemmer. 
Klubber med 1500 til 1699 medlemmer har 18 
stemmer. 
Klubber med 1700 til 1899 medlemmer har 19 
stemmer. 
Stemmefordelingen fortsættes med 1 ekstra 
stemme pr. 200 medlemmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En medlemsklub kan kun afgive sine stemmer 
samlet eller undlade at stemme. 
 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig 
forslaget. Øvrige beslutninger kan vedtages 
med simpelt flertal. Ethvert lovligt indkaldt 
repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt 
uanset de fremmødte klubbers antal. 
 

Stk. 2. Individuelle medlemmer 
 
Gruppen af individuelle medlemmer udpeger 
maksimalt 3 repræsentanter, som 
repræsenterer gruppen på 
repræsentantskabsmødet. 
Senest to måneder før 
repræsentantskabsmødet indkalder Dansk 
Klatreforbund de individuelle medlemmer til 
møde, som afholdes senest en måned før 
repræsentantskabsmødet. De fremmødte 
udpeger 1 til 3 repræsentanter, der har 
mandat til at repræsentere 
medlemskategorien på 
repræsentantskabsmødet. 
Gruppen af individuelle medlemmer har et 
stemmeantal, som følger reglerne for 
foreninger under Dansk Klatreforbund. 
Gruppen kan dog ikke opnå mere end 10% af 
det samlede stemmeantal. 
 
Stk. 3. Skolemedlemskaber 
 
Skolemedlemskaber har 1 stemme. 
 
Skolemedlemskaber, som lever op til reglerne 
i DIF’s lovregulativ 1, har 1 stemme. 
Skolemedlemskaber kan samlet ikke opnå 
mere end 10% af det samlede stemmetal. 
 
En medlemsklub kan kun afgive sine stemmer 
samlet eller undlade at stemme. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig 
forslaget. Øvrige beslutninger kan vedtages 

For at kunne indrapportere individuelle 
medlemmer til DIF, skal de have demokratisk 
repræsentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi må kun give stemmeret til 
skolemedlemskaber, som lever op til DIF’s 
regler for medlemskab. 



med simpelt flertal. Ethvert lovligt indkaldt 
repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt 
uanset de fremmødte klubbers antal. 
 



§ 6 Ordinære 
repræsentantskabsmøder 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning.  
3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger 
beretning.  
4. Fremlæggelse og godkendelse af det 
reviderede regnskab for det afsluttede år. 
Fremlæggelse af forventet resultat for 
indeværende år.  
5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Fremlæggelse af budgetramme for 
kommende år, herunder fremlæggelse og 
godkendelse af kontingent for kommende år.  
7. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer 
i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  
8. Valg af ordensudvalget: forperson og 
suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år.  
9. Eventuelt. 
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Rep.mødet er flyttet til foråret, derfor er det 
for tidligt at se forventet resultat. 
 
Rep.mødet er flyttet til foråret, derfor er det 
indeværende års budget, som er relevant. 
 

§ 9 Bestyrelse 
Forbundets overordnede ledelse består af en 
bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen 
vælges af repræsentantskabet blandt 
medlemmer af forbundets klubber. 

§ 9 Bestyrelse 
Forbundets overordnede ledelse består af en 
bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen 
vælges af repræsentantskabet blandt 
forbundets medlemmer. medlemmer af 
forbundets klubber. 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer kan også komme fra 
individuelle medlemskaber og 
skolemedlemskaber. 

   

   

   

   



   

 

 


