
Nuværende tekst Ændringsforslag  Begrundelse 

 ”Formand” ændres til ”forperson” i hele 
teksten. 

Tydeliggøre ønsket om inklusion i bestyrelsen. 

§ 2 Formål 
 
Dansk Klatreforbunds formål er at samle 
danske klatreklubber for at fremme, støtte og 
udvikle alle former for klatring og relevant 
bjergsport. Det er målet at udbrede sporten og 
forbedre forholdene for sporten. 

§ 2 Formål 
 
Dansk Klatreforbunds formål er at samle og 
udvikle det danske klatremiljø indenfor alle 
former for klatring og relevant bjergsport. Det 
er målet at udbrede sporten og 
forbedre forholdene for sporten. 

I forvejen har vi gode samarbejder med 
organisationer, institutioner og enkeltpersoner 
udover deciderede klatreklubber. F.eks. er 
vores sikkerhedsuddannelser højt estimerede i 
kommunalt regi og blandt efter/højskoler. 
Det bør afspejles i vedtægten, at vi ikke 
udelukkende samarbejder med klubberne. 

§ 6, stk. 6 
6. Fremlæggelse af budget, herunder 
fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

6. Fremlæggelse af budgetramme for 
kommende år, herunder fremlæggelse og 
godkendelse af kontingent for kommende år. 

Afspejle ændringen i tidspunkt for 
repræsentantskabsmødet fra efterår til forår. 
Præcisere hvilke år vi diskuterer. 

§ 8 Digital afstemning 
 
Bestyrelsen kan sende enkeltspørgsmål til 
digital afstemning uden at indkalde til et 
repræsentantskabsmøde. Spørgsmål og 
stemmemuligheder opsættes i en digital 
løsning på 
forbundets hjemmeside med en svarfrist på 5 
uger. Ved digitale afstemninger regnes 
samtlige forbundets stemmer for fremmødte. 
Bestyrelsen offentliggør resultatet af 
afstemningen med angivelse af, hvad de 
enkelte klubber har stemt. 
 
Klubberne orienteres via mail til den 
mailadresse som klubben har opgivet til 
forbundet 

§ 8 Digital afstemning 
 
Bestyrelsen kan sende enkeltspørgsmål til 
digital afstemning uden at indkalde til et 
repræsentantskabsmøde. Spørgsmål og 
stemmemuligheder opsættes i en digital 
løsning på 
forbundets hjemmeside med en svarfrist på 5 
uger. Ved digitale afstemninger regnes 
samtlige forbundets stemmer for fremmødte. 
Bestyrelsen offentliggør resultatet af 
afstemningen med angivelse af, hvad de 
enkelte klubber har stemt. 
 
Klubberne orienteres via mail til den 
mailadresse som klubben har opgivet til 
forbundet 

 
 
Ingen grund til at vedtægten bestemmer, at 
løsningen skal ligge på hjemmesiden – ikke 
sikkert, at der findes en afstemningsmulighed i 
Wix, vi ønsker at bruge. 

§ 9 Bestyrelse 
 
Forbundets overordnede ledelse består af en 
bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen 

§ 9 Bestyrelse 
 
Forbundets overordnede ledelse består af en 
bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen 

 
 
 
 
 



vælges af repræsentantskabet blandt 
medlemmer af forbundets klubber. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 
periode på 2 år, således at der vælges 
henholdsvis 
4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige 
år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand og kasserer. Bliver en 
bestyrelsespost ledig i en valgperiode, 
konstituerer bestyrelsen en suppleant på den 
ledige post. Konstitutionen har gyldighed til 
førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 1 uges 
varsel. Lovligt indkaldte bestyrelsesmøder 
er beslutningsdygtige, når mindst 4 af 
bestyrelsens medlemmer, heriblandt 
formanden, er til 
stede ved mødet. Beslutninger i bestyrelsen 
træffes med almindeligt flertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Derudover fastsætter 
bestyrelsen 
selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal 
løbende informere medlemsklubberne om 
forbundets aktiviteter og beslutninger. 
 
Bestyrelsen ansætter en generalsekretær, der 
varetager den daglige drift af forbundet i 
overensstemmelse med bestyrelsens fastsatte 
visioner og mål. 
 
Forbundet forpligtes ved tegning af formanden 
i forening med enten kassereren eller 

vælges af repræsentantskabet blandt 
medlemmer af forbundets klubber. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 
periode på 2 år, således at der vælges 
henholdsvis 
4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige 
år. 
Desuden vælges to suppleanter for to år ad 
gangen. 1. suppleant vælges i lige år, 2. 
suppleant vælges i ulige år. 
Suppleanterne har ret til at deltage i 
bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand og kasserer. Bliver en 
bestyrelsespost ledig i en valgperiode, 
indtræder 1. suppleant. Bliver endnu en 
bestyrelsespost ledig i valgperioden, indtræder 
2. suppleant som bestyrelsesmedlem. 
konstituerer bestyrelsen en suppleant på den 
ledige post. Konstitutionen har gyldighed til 
førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 1 uges 
varsel af forretningsudvalget eller mindst 50% 
af bestyrelsesmedlemmerne. Lovligt indkaldte 
bestyrelsesmøder 
er beslutningsdygtige, når mindst 50% af 
bestyrelsesmedlemmerne, heriblandt et 
medlem af forretningsudvalget, er til 
stede ved mødet. Beslutninger i bestyrelsen 
træffes med almindeligt flertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Derudover fastsætter 
bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen ønsker at kunne indbyde 
interesserede til en suppleantpost. Det kunne 
f.eks. være unge mennesker, som skal oplæres 
i foreningsdemokratiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



næstformanden. Dog kræves til køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom underskrift af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal 
løbende informere medlemsklubberne om 
forbundets aktiviteter og beslutninger. 
 
Bestyrelsen har ansvar for, at den daglige drift i 
forbundet forløber ansætter en 
generalsekretær, der varetager den daglige 
drift af forbundet i 
overensstemmelse med bestyrelsens fastsatte 
visioner og mål. 
 
Forbundet forpligtes ved tegning af formanden 
i forening med enten kassereren eller 
næstformanden. Dog kræves til køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom underskrift af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 
 
 
 
Bestyrelsen bør kunne beslutte, hvilken 
medarbejderkonstellation, der bedst tjener 
forbundet. 

§ 10 Forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget består af: Formand, 
næstformand og kasserer. Forretningsudvalget 
skal sikre fremdrift i bestyrelsesarbejdet og 
koordinere bestyrelsesopgaver gennem 
opfølgning og planlægning af 
bestyrelsesmøder. 

§ 10 Forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget består af: Formand, 
næstformand og kasserer, samt evt. yderligere 
bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget 
skal sikre fremdrift i bestyrelsesarbejdet og 
koordinere bestyrelsesopgaver gennem 
opfølgning og planlægning af 
bestyrelsesmøder. 

 
 
 
Ingen grund til at udelukke 
bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at lægge 
ekstra arbejde. 

§ 11 Ordensudvalg 
 
Dansk Klatreforbunds ordensudvalg består af 
en formand og to yderligere medlemmer, som 
vælges af repræsentantskabet. Ordensudvalget 
følger DIF’s generelle regler for ordensudvalg, 
som der i øvrigt henvises til.3 Ordensudvalget 
behandler sager, der vedrører forståelse, 
efterlevelse eller administration af Dansk 
Klatreforbunds love, regler, reglementer m.v. 

§ 11 Ordensudvalg 
 
Dansk Klatreforbunds ordensudvalg består af 
en formand, to medlemmer og en suppleant og 
to yderligere medlemmer, som vælges af 
repræsentantskabet efter reglerne i § 6, stk. 5. 
Ordensudvalget følger DIF’s generelle regler for 
ordensudvalg, som der i øvrigt henvises til.3 
Ordensudvalget behandler sager, der vedrører 
forståelse, efterlevelse eller administration af 

 
 
 
Konsekvensrettelse. Jf. § 6, stk. 5 



 
Dommerafgørelser i forbindelse med 
konkurrencer kan ikke indbringes for 
ordensudvalget. Enhver person, eller 
medlemsklub, under Dansk Klatreforbund er 
berettiget til at indbringe en sag for udvalget. 
 
Et medlem, eller en suppleant, i 
ordensudvalget kan ikke samtidig være 
medlem af bestyrelsen eller andre udvalg 
under Dansk Klatreforbund. Udvalget 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, 
efter forholdet er begået, eller parten er blevet 
bekendt med den afgørelse, der klages over. 
 
Dansk Klatreforbunds ordensudvalgs afgørelse 
kan indbringes for DIF-idrættens højeste 
appelinstans (Appelinstansen). Der er til dette 
en klagefrist på 4 uger fra parten har modtaget 
ordensudvalgets afgørelse 
 
Hvis Dansk Klatreforbund, forbundets klubber 
eller enkeltmedlemmer deltager i 
arrangementer arrangeret af andre 
organisationer, og der er uoverensstemmelse 
mellem arrangørens regler og Dansk 
Klatreforbunds ordensudvalgs regler, er 
arrangørens regler gældende. 

Dansk Klatreforbunds love, regler, reglementer 
m.v. 
 
Dommerafgørelser i forbindelse med 
konkurrencer kan ikke indbringes for 
ordensudvalget. Enhver person, eller 
medlemsklub, under Dansk Klatreforbund er 
berettiget til at indbringe en sag for udvalget. 
 
Et medlem, eller en suppleant, i 
ordensudvalget kan ikke samtidig være 
medlem af bestyrelsen eller andre udvalg 
under Dansk Klatreforbund. Udvalget 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, 
efter forholdet er begået, eller parten er blevet 
bekendt med den afgørelse, der klages over. 
 
Dansk Klatreforbunds ordensudvalgs afgørelse 
kan indbringes for DIF-idrættens højeste 
appelinstans (Appelinstansen). Der er til dette 
en klagefrist på 4 uger fra parten har modtaget 
ordensudvalgets afgørelse 
 
Hvis Dansk Klatreforbund, forbundets klubber 
eller enkeltmedlemmer deltager i 
arrangementer arrangeret af andre 
organisationer, og der er uoverensstemmelse 
mellem arrangørens regler og Dansk 
Klatreforbunds ordensudvalgs regler, er 
arrangørens regler gældende. 

§ 13 Sikkerhedsudvalg 
 

§ 13 Sikkerhedsudvalg 
 

 
 



Sikkerhedsudvalget fungerer som et 
rådgivende organ for bestyrelsen. Udvalget 
følger med i 
udviklingen af klatrernes niveau, ulykker og 
årsagerne dertil samt udstyr. 
 
Sikkerhedsudvalget består af 3 personer, som 
udpeges af bestyrelsen. 
Udvalgsmedlemmerne skal tilsammen dække 
følgende kompetencer: 
• Være aktiv klatrer både ude og inde 
• Være aktiv instruktør på indendørs klatrevæg 
• Være aktiv instruktør på klipper 

Sikkerhedsudvalget fungerer som 
samarbejdspartner for sekretariatet i forhold til 
at udvikle sikkerhedsuddannelserne. Udvalget 
følger med i nye typer udstyr og nye metoder 
og undervisningsformer indenfor 
sikkerhedsarbejde. Udvalget følger med i 
trends indenfor ulykker, nationalt og 
internationalt. 
 
Sikkerhedsudvalget består af mindst 3 
personer, som udpeges af bestyrelsen. 
Sikkerhedsudvalget skal have medlemmer, som 
repræsenterer følgende kompetenceområder: 

- Aktive klatrere på klatrevæg og klippe. 
- Aktive instruktører på klatrevæg. 
- Aktive klippeinstruktører. 

Nuværende formulering lægger op til at 
bestyrelsen kan rådføre sig med 
sikkerhedsudvalget – det har ikke været et 
behov hidtil. 
Derimod har sekretariatet jævnligt behov for at 
drøfte sikkerhedsspørgsmål. Den nuværende 
formulering om udvalget er uforpligtende i 
forhold til samarbejde – den nye formulering 
lægger op til et mere forpligtende samarbejde 
med udvalget. 
 
Ingen grund til at begrænse udvalget til tre 
personer. 
 
 
 

   

   

 


