
Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund 

Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. 

Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelse og udvalg aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber. 
5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 
6. Valg af kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
7. Valg til amatør- og ordensudvalg samt valg af formænd for forbundets udvalg. 
8. Valg af revisor samt suppleant for denne.  
9. Eventuelt. 
 
Ad 3) Se det reviderede regnskab og revisionsprotokollen. 
 
ad 4)  
Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres. Se forslag til nye vedtægter. 
 
Bestyrelsen ønsker mandat til at arbejde hen imod en sammenlægning med Dansk Bjergklub. 
Der ønskes mandat fra generalforsamlingen til at arbejde videre mod en sammenlægning af Dansk Sportsklatreforbund og 
Dansk Bjergklub. 
Der har gennem det sidste års tid været arbejdet på et tættere samarbejde mellem Dansk Bjergklub og Dansk 
Sportsklatreforbund. I første omgang stiles der mod en overgangmodel, hvor Dansk Bjergklub og Dansk Sportsklatreforbund 
fortsætter med at eksistere. Der stiles mod en egentlig fusion/sammenlægning inden for 2-5 år. En sammenlægning af de to 
organisationer vil indebære, at der i stedet for Dansk Bjergklub og Dansk Sportsklatreforbund dannes et nyt fælles forbund, 
hvorunder alle aktiviteter, medlemmer og al økonomi samles. Spørgsmålet om hvilke aktiviteter, der skal foregå på henholdsvis 
klub- og forbundsniveau, skal der arbejdes videre med. 
Der ønskes en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om bestyrelsen forsat skal arbejde hen imod en sammenlægning med 
Dansk Bjergklub. Der kan i forbindelse med arbejdet forventes udgifter til mødeaktiviteter, ændret administration mm. Overslag 
over disse udgifter indgår i Dansk Sportsklatreforbunds budget. Det understreges, at en egentlig sammenlægningen stadig skal 
op på generalforsamling og afgøres ved afstemning. 
 
Der er indkommet et forslag fra klubberne inden den officielle frist 20/2. Roskilde Klatreklub har indsendt følgende forslag: 
"Lad os fastlægge en flerårig kalender for de større konkurrencer (DM etc.), så de meget seriøse kan toppe formkurven rigtigt." 
 
Ad 5) 
Se bestyrelsens forslag til budget.  
 
ad 6) 
Niels Staun og Mads Kristensen begge fra Nordjydsk Klatreklub er på valg og genopstiller. 
Morten Søndergaard fra Vertical stiller op til posten som kasserer. 
 
ad 7)  
Jan Kjeldsen og Birger Jensen genopstiller som medlemmer af Ordens- og Amatørudvalget. 
Mads Kristensen genopstiller som formand for konkurrenceudvalget. 
Peter Harremoës genopstiller som formand for sikkerhedsudvalget. 
Stefan Jacobsen genopstiller som formand for juniorudvalget. 
Robin Vickery genopstiller som formand for landsholdsudvalget. 
 
ad 8) 
Hvis vedtægtsændringen under punkt 4 bliver gennemført, udgår dette punkt. Ellers foreslår bestyrelsen, at det overlades til 
bestyrelsen frit at kunne vælge en revisor i overensstemmelse med DIFs regler. 

  

Punkt 1. 

Dirigent: Ole Brudsø 

Referant: Martin Christensen 

http://www.klatreforbund.dk/docs/regnskab2004.pdf
http://www.klatreforbund.dk/docs/revision2004.pdf
http://www.klatreforbund.dk/docs/vedfor.doc
http://www.klatreforbund.dk/docs/oversigt.xls


Tilstede: 



 



Punkt 2. 

Bestyrelsen: 

Niels Staun fremlagde årsrapport. 

  

Sikkerhedsudvalg: 

Peter Harremoës fremlagde. Der har været afholdt 10 instruktøreksamener sidste år, 77% er bestået. Samt der har 
været afholdt flere eksamener end forventet. Der er blevet oprettet et klatresamråd, bestående af flere instanser. 
Interesseområdet er blevet udvidet, til også at indeholde sportsklatring på klippe. Klatreulykke,- Der blev holdt 1 minuts 
stilhed til minde for Christian Melchior, fra ÅK klatreklub, der døde ved en klatreulykke. 

Konkurrenceudvalget: 

Mads Kristensen fremlagde. Der har været afholdt en række konkurrencer i sidste år i DM, junior DM, Senior DM, Junior 
NM, samt Senior NM (ved DB). Konkurrenceudviklingsprojektet er kommet på benene, herunder: 

 Indkøb af lifte 

 Dommerkursus 

 Rutebygningskursus 

 Der er udarbejdet en konkurrence håndbog 

 Der er ved at blive udarbejdet en træner uddannelse. 

 Det kommende Senior DM vil blive det første officielle DIF RuteDM. 

Der er stor efterspørgsel på konkurrencer / afholdelse af konkurrence, men der er ikke så stor tilslutning fra klubberne 
med udmelding af afholdelses dato fra klubberne. Hvordan kan dette afhjælpes? 

Der er ved at blive lavet en træneruddannelse, grundlaget for en sådan udarbejdes af Johannes Madsen i samarbejde 
med Landsholdet. Der opfordres til at der laves en hensigtserklæring om en konkurrence kalender. Så alle konkurrencer 
kommer på, både eksterne og interne. 

Diskussion om aldersgrænse med senior DM og senior NM: Der var stor enighed fra ALLE repræsenteret klubber at der 
skulle opretholdes en aldersgrænse på 16 år for at kunne deltage ved senior DM og Senior NM. Hvem afholder 
DM2006? ÅK afholder DM2005 d. 21. maj 2005. Hensigten er også at der afholdes flere konkurrencer. Det blev besluttet 
at konkurrence udvalget kontakter de forskellige klubber mht. afholdes at konkurrencer. 

Appeludvalg: 

Jan Kjeldsen fremlagde. Der var sidste år en appel, som blev behandlet pr. mail. Vedkommende, der appellerede, fik 
ikke medhold i klagen. 

Landsholdsudvalg: 

Benjamin Viberg Jensen fremlagde. Det er gået rigtig godt det sidste år på holdet. Træningsmetoderne får positivt 
feedback. Der har været en del samlinger på holdet. Beklager at der var målsætninger der ikke blev indfriet. Disse 
målsætninger prøves at løse på anden måde i det kommende år. 

Juniorudvalg: 



Stefan kunne i komme til generalforsamlingen. Peter Harremoës fremlagde beretning. Der har været afholdt juniortræner 
kursus af Henning Timm og Peter Harremoës. Der er ikke sat ting direkte i gang sidste år, men har planer næste år. 

Sammenlægningsudvalg: 

Morten fremlagde slides af hvordan den fremtidige sammenlægning af Dansk Sportsklatreforbund og Dansk Bjergklub 
kunne se ud. Slide ligger på hjemmesiden ”sammenlægning af DSF og DB”. Der var stor tilslutning til sammenslutningen, 
og positiv respons for at arbejde hen imod sammenlægningen. 

Afstemning: For: 31 

                      Imod: 0 

                      Blanke: 0 

Punkt 3. Kasserer 

Peter Harremoës gennemgik årsregnskab. Der er udarbejdet en revisionsprotokol for Dansk Sportsklatreforbund. 
Regnskab blev Godkendt 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og klubber 

På forbundets hjemmeside har man kunnet se alle udkast til ændringer (forslag til nye vedtægter). Peter Harremoës 
gennemgik ændringerne 

Afstemning: For: 31 

                      Imod: 0 

                      Blanke: 0 

Vedtægtsændringerne kunne ikke blive vedtaget pga. manglende fremmøde. 

Punkt 5. Fastlæggelse af budget og kontingent 

Peter Harremoës gennemgik alle punkterne. 

 Penge til konkurrencer: 

Der kan bevilges penge til senior DM rutebygning eller et eller andet specifikt, men der kan ikke bevilges penge 
til juniorrutebygning, da dette menes at kunne skues af danskere. 

 Det er tanken af rutebygning bliver skruet af danskere, da der allerede i dag er ligeså gode danske rutebyggere som 
der kan købes i udlandet. 

 Det er altid muligt at indsende et forslag om tilskud til konkurrencer. Men der skal bare forlægge et budget! 

 Landsholdet: 

Der kan ikke bevilges flere penge til Landsholdet end dem der står i årets budget. Dette skyldes at Landsholdet 
ikke har opfyldt de målsætninger, som der blev givet sidste år, på GSF2004. 

Budget godkendelse: 

Afstemning: For: 21 

                      Imod: 0 



                      Blanke: 10 

Budget blev godkendt. Der blev tilkendegivet, at der bør laves en ansættelseskontrakt med Landsholdstrænerne. 
Kontingent er uændret. 

Punkt 6. Valg af kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Kasser: Morten Søndergaard 

Bestyrelsen: Niels Staun, Mads Kristensen, Peter Harremoës 

Punkt 7. Valg af amatør og ordensudvalg samt valg af formænd for forbundet udvalg 

Jan Kjeldsen og Birger Jensen som medlemmer af Ordens- og Amatørudvalget. 
Mads Kristensen som formand for konkurrenceudvalget. 
Peter Harremoës som formand for sikkerhedsudvalget. 
Stefan Jacobsen som formand for juniorudvalget. 
Robin Vickery som formand for landsholdsudvalget. 

Punkt 8.Valg af revisor samt suppleant for denne 

Revisor valgt fra KMPG 

Punkt 9. Eventuelt 

Samarbejdsaftale med Abekatten vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt. 

 


