Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 14. november 2010
afholdt i Thorstedhallen, Horsens.

Følgende klubber var repræsenteret:
Dansk Bjerg- og Klatreklub, Pløks – Skovlunde Klatreklub, Crux – Skælskør Klatreklub, Roskilde
Klatreklub, Næstved Klatreklub, Odense SportsKlatreKlub, Ribe Klatreklub, Østjysk Klatreklub,
Hammel Klatreklub, Århus Klatreklub, Nordjysk Klatreklub

DKlaFs bestyrelse repræsenteret ved :
Niels Staun (NS), Povl Lund Nielsen (PLN), Jan Elleby (JE), Johannes Madsen (JM)

1. Valg af dirigent
Valgt blev Kent Klein (KK) som konstaterede at Repræsentantskabsmødet var indkaldt ifølge
gældende regler.
2. Bestyrelsen og udvalg aflægger beretning.
De enkelte beretninger findes på forbundets hjemmeside.
Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev fremlagt af NS. Beretningen blev godkendt.
Dolls on Walls efterlyser folk til at arrangere næste arrangement.
Konkurrenceudvalg:
Fremlagt af PLN
Fra Ribe Klatreklub:
Forslag om fastlæggelse af datoer for hele 2011 / centralt styret kalender for alle konkurrencer.
Bestyrelsen mener ikke at man for nuværende kan lave en centralt styret kalender.
KK nævner at emnet kommer op på et senere punkt.

Trænerudvalg:
Fremlagt af JM
Forslag fra Pløks :
Liste med navne på trænere lagt på forbundets hjemmeside.
Klippeklatreudvalg:
Fremlagt af NS (On Sight) da ingen fra udvalget var tilstede.
KK nævner at listen over instruktører bliver lagt på forbundets egen hjemmeside istedet for på
DIFs.
Crux efterlyser licenser og eksamensbeviser på instruktører. Bestyrelsen ved at det er et
hængeparti, men at der nok først sker en bedring på området i det nye år.
Vægkursusudvalg
Fremlagt af PLN (On Sight) da ingen fra udvalget var tilstede

Hammel Klatreklub efterlyser materiale at uddanne instruktører efter.
Carsten Isaksen (CI) fortæller at Kattingeværks “Vægklatring” er på vej I ny toptunet udgave.
Peter Chapman (PC) skriver på materiale om hvordan man afholder eksamen, laver lektionsplaner
og FAQ

Juniorudvalg:
Ved en fejl var juniorudvalgets beretning ikke på dagsordenen.
Brian Nielsen fremlagde beretningen.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede år samt forventet
resultat for indeværende år.
Revideret regnskab 2009
Regnskabet var fuldstændig uoverskueligt og behæftet med fejl I konteringerne og med
manglende bilag på 50.000 fra NM 2009.
Iflg JM er der ikke mulighed for at ændre I regnskabet/ gøre det mere overskueligt.
Iflg JM vil regnkabet blive godkendt af revisor med påtegning om at der mangler bilag for 50.000.
Forudsat revisors godkendelse vil RP godkende regnskabet på trods af de beskrevne fejl og
mangler, idet der er tillid til det af bestyrelsen fremlagte regnskab.

Foreløbigt regnskab 2010
Fremlagt af JM

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber.
Kollektiv klatre-ulykkesforsikring.

Fremlagt af CI
Forskellige spørgsmål og indlæg for og imod tegnelse af kollektiv forsikring.
Flertal for at forbundet går videre med forsikringen.
Når der bliver afstemning til marts, skal 2/3 af alle forbundets 119 stemmer stemme for, for at
forslaget kan godkendes.

Herefter var der uden for den egentlige dagsorden:
Fremlæggelse af indsatsområder for 2011:

JM : Omkring ansættelse af generalsekretær :
Bestyrelsen har længe ikke haft ressourcer til at udføre alle ønskede opgaver og har derfor
arbejdet på at ansætte en generalsekretær.
Der har været afholdt samtaler og bestyrelsen har sorteret fra så der er én person tilbage.
Der kom flere udtalelser der understreger at der er brug for bedre funktion af Klatrekontoret.
RP anbefaler at best. arbejder videre med ansættelse af en generalsekretær.

KK : Omkring kommunikation med klubber/ medlemmer :
Der arbejdes på en mulighed for at kunne kommunikere direkte med medlemmerne i klubberne.

Der arbejdes med online tilmelding og betaling til kurser mm.
Alle arrangementer lægges på hjemmesiden i den samme kalender, dels for at undgå
dobbeltbooking.
Der arbejdes på at medlemmer selv kan lægge et arrangement i kalenderen.

Rækkefølgen af punkter ændres herefter således, at punkterne på den egentlige dagsorden tages
først og fremlæggelsen af indsatsområder fortsættes bagefter.
5. Fastlæggelse af budget og kontingent:
JM:
Gennemgang af hvor på budgettet der kan skaffes plads til lønning af generalsekretær.
Gennemgang af øvrige store poster på budgettet.
Erling Strauss fra juniorudvalget: Juniorudvalget havde opfordret til at tilskuddet til DM blev
hævet til 15000.
Opfordringen havde været vendt, men kunne ikke imødekommes i dette år.
Brian Nielsen fra Østjysk Klatreklub: Havde opfordret til 3000 til junior bootcamp. Blev indført i
budgettet.
Mikael Meldgaard fra Århus Klatreklub: Opponerer mod at tilskuddet til DM ikke er blevet hævet/
er fulgt med tiden.
Svar: Konkurrenceudvalget har valgt at sprede tilskud til flere arrangementer i stedet.
Forslag om at flytte 8.000 kr fra Konkurrenceudvikling til Bloktilskud til de to DM i boulder.
Forslaget blev vedtaget så disse fremover honoreres med 12.000 hver.
Henstilling til konkurrenceudvalget om at ophæve fastlåsning af konkurrencegebyr og lade
deltagere betale større andel, for at undgå at en arrangerende klub står tilbage med et stort
underskud.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 50,- / 25,- / 12,50 blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Valg af bestyrelsesmedlemmer :
Niels Staun, Povl Lund Nielsen, Jan Elleby, Johannes Madsen, Nis Blaxekjær, Laila Edsberg og
Peter Chapman blev valgt
Suppleanter : Karsten Thiim Hansen OSKK og Jesper Laustsen Roskilde blev valgt

7. Valg af formand samt yderligere 2 medlemmer af ordensudvalget samt 1 eller flere
suppleanter:
Claus Christensen, Jan Brudsø og Jan Kjeldsen blev valgt.
Suppleanter : Sidsel Grosen Pløks og Karsten Thiim Hansen OSKK

8. Valg af formænd for forbundets øvrige udvalg:
Konkurrenceudvalg : Nis Blaxekjær
Klippeklatreudvalg : Allan Christensen – Det blev oplyst at Allan Christensen forventer at trække
sig fra posten i løbet af det næste år. Repræsentantskabsmødet godkendte at udvalget selv
konstituerer en ny formand.
Vægkursusudvalg : Peter Chapman

Juniorudvalg : Brian Hansen
Trænerudvalg : Rasmus Lund
Eliteudvalg : Asbjørn Andreasen

Herefter fortsattes fremlæggelsen af indsatsområder i 2011
Regional satsning fremlagt af CI:
Nye konsulenter: Brian Nielsen, Stefan Hansen, Peter Chapman, Niels Staun
Præsentation af rammer for klubbesøg og regionale workshops.
Præsentation af ændring af tilskudskrav. Alle arrangementer som man vil søge tilskud til, skal
lægges på forbundets hjemmeside inden afholdelse, dvs. de skal meldes til forbundet inden
afholdelse. Det drejer sig både om ture, eksaminer og alt andet.

Elitesatsning fremlagt af JM :
For juniorer :
Der er sat en koncept op hvor alle kan deltage i samling hvor der udvælges en bruttotrup.
Der bliver indbudt til samlinger hvor man vil udtage nettotrup = landshold.
Forbundet vil støtte viden og struktur (f.eks. træner) og kun i meget begrænset omgang støtte
den enkeltes deltagelse.

Udendørs aktiviteter fremlagt af NS:
Sportsklatreinstruktøruddannelse (SKI) starter i bededagene 2011 og afholdes i Norge
Træf og aktiviteter starter på Bornholm i Kristi Himmelfartdagene med Adrenalinuge på Bornholm
Udvikling af faciliteter starter med boltning af ruter i stenbrud på Bornholm.

9. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent Mette Christensen, Århus Klatreklub

Referat godkendt 1. dec.

Kent Klein Jessen - dirigent

