Ekstaordinært Repræsentanskabsmøde 2010
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund
Fredag d. 12 marts kl. 20.00 i Mødecenter Odense – Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
Referent: Peter Chapman
1. Valg af dirigent.
Povl Lund Nielsen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.
Peter Chapman blev valgt til referent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Laila Edsberg fra USG stillede op og blev valgt. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen.
Johannes uddybede bestyrelsens arbejde.
3. Valg af 2 suppleanter.
Der var igen kandidater og derfor blev ingen valgt.
4. Ændring af vedtægter
4.1. Da resultatet af punkt 2 var negativt, dvs. at det ikke lykkedes at få valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer stillede
bestyrelsen forslag om følgende ændring:
”
§ 9 Bestyrelse
Forbundet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. -…………………… ”
ændres til:
”
Forbundet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. -…………………… ”
Alle 48 stemmer til stede stemte for ændringen. Derfor blev punktet vedtaget.
4.2. Bestyrelsen stillede forslag om følgende ændring:
”
§ 12 Øvrige udvalg
Af øvrige udvalg nedsættes som minimum et uddannelsesudvalg og et konkurrenceudvalg. Efter bestyrelsens
bestemmelse kan der nedsættes yderligere udvalg til at arbejde med særlige emner inden for forbundets formål. Med
undtagelse af ordensudvalget er forbundets udvalg underlagt bestyrelsen. Hvert udvalg ledes af en formand. Det påhviler
formanden at redegøre for udvalgets aktiviteter til repræsentantskabet og til bestyrelsen på dennes forlangende. ”
ændres til
”
§ 12 Øvrige udvalg
Øvrige udvalg nedsættes efter repræsentantskabets bestemmelse. Med undtagelse af ordensudvalget er forbundets
udvalg underlagt bestyrelsen. Hvert udvalg ledes af en formand, som vælges af repræsentantskabsmødet. Øvrige
udvalgsmedlemmer udpeges af udvalgsformanden. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for udpegelse af
udvalgsmedlemmer.
Det påhviler formanden at redegøre for udvalgets aktiviteter til repræsentantskabet og til bestyrelsen på dennes
forlangende. ”
Af de 48 stemmer til stede, stemte 44 for ændringen og 4 undlod at stemme. Der var ingen stemmer i mod. Derfor blev
punktet vedtaget.
4.3. Bestyrelsen stillede forslag om følgende ændring:
” § 6 Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder
………………. Hvis enten bestyrelsen eller et antal af forbundets klubber med mindst 12 stemmer tilsammen ønsker det, skal
bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som skal finde sted senest 8 uger efter at
bestyrelsen har modtaget begæringen. ”
Ændres til
” § 6 Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder
…………….. -

Hvis enten bestyrelsen eller et antal af forbundets klubber med mindst 25 stemmer tilsammen ønsker det, skal
bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som skal finde sted senest 8 uger efter at
bestyrelsen har modtaget begæringen. ”
Alle 48 stemmer til stede, stemte for ændringen. Derfor blev punktet vedtaget.
5. Eventuelt
Efter sidste repræsentantskabsmøde i efteråret, blev der besluttet at der gives konkurrencestøtte til maksimum 10
konkurrencer om året. Der blev spurgt til, hvordan de 10 konkurrencer vælges – først til mølle, eller?
Bestyrelsen svarede at konkurrenceudvalget, per dags dato, ikke har modtaget 10 ansøgninger.
Det blev påpeget at klubberne mangler information om ansøgningsprocessen og kriterier.
Per 1. maj kommer konkurrenceudvalget med information herom.
Carsten påpeget, at der skal minimum være 25 deltagere for at få støtte.
Nis, som er med i eliteudvalget, meddelte at udvalget mangler en formand, og gerne andre som har lyst til at bidrag –
hvem har lyst? Giv Nis besked.
Johannes informerede om medlemsregistrering og manglende registrering! Tallene skal indberettes til tiden og
bestyrelsen overvejer at indføre et gebyr for for sent indberetning.
OBK og OSKK arbejder på at bygge en konkurrence væg til deep water solo events. De vil gerne hør fra andre som
kunne være interesseret i det.
Peter Chapman
Odense den 12. marts 2010

