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Referat 

Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund 1. maj 2022 
 

16 klubber til stede: 

Crux 

Dansk Bjerg & Klatreklub 

DTU Climbing 

Juniorudvalg 

Kolding 

Nørrebro klatreklub 

Odense Sportsklatreklub 

Nyborg Klatreklub 

Næstved kk 
Ribe klatre klub 
Svendborg kk 

Søborg Klatreklub 

Thy Frilufts-og Klatreklub 

Viborg klatreklub 

Østjysk Klatreklub 

Aalborg klatreklub 

Århus Klatreklub 
 

88 stemmer til stede 

 
Velkommen 
Formand Christian Nicolai Ørum-Petersen byder velkommen. 

  
1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Henholdsvis Søren Gøtszche og Rune Windfeld 
De vælges uden modkandidater. 
 
Dirigenten konstaterer at repræsentantskabsmødet er rettidigt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtigt. 

  
2. Formandens beretning 

Christian Nicolai Ørum-Petersen træder ud af bestyrelsen efter mange år som 
bestyrelsesmedlem og formand. 
Dansk klatring er på vej ud af corona-perioden og er ved at komme op i tempo igen. 
Konkurrencer er kommet godt i gang. 
Ny strategiperiode i forhold til tildeling af DIF-midler 2022-2025. 
Ny formand i DIF, som vi har et godt forhold til. Vi har støttet hans kandidatur. 
Ny formand i IFSC Europe, som Mikkel Højgaard har et godt forhold til. 
Thomas Sigsgaard ansat som økonomiansvarlig. 
Dansk Klatreforbund uden generalsekretær – kontoret driver forbundets arbejde 
videre. 
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Magnus (NKK): 
Kan slides lægges op på hjemmesiden? 
Christian Nicolai Ørum-Petersen: 
Det kan de godt. 
 
Formanden forklarer de tanker, der ligger bag bestyrelsens ledelse af Dansk 
Klatreforbund. 
Formanden diskuterer Dansk Klatreforbunds fremtid: Klatremiljøet vokser, 
klatreforbundets tilbud øges, men indtægterne er stagneret. Det vil uvægerligt føre til 
mindre service pr. medlem. 
Hvor kan der findes øgede ressourcer? 
 
Erik Vilen, DBKK: 
Overordnet set, hvad har I gjort jer af tanker vedr. antallet af klatrere i DK? Burde der 
ikke være flere, ligesom i udlandet? 
Christian Nicolai Ørum-Petersen: 
Vi bruger meget tid på at diskutere dette. 
 
Diskussion af medlemsvækst versus almindelig klubdrift. 
 
Ikke yderligere kommentarer. 

  
2.1 Sekretariatets beretning 

Thomas Sigsgaard præsenterer kontorets daglige arbejde. 
Henrik Stephansen beskriver Dansk Klatreforbunds strategiaftale med DIF samt 
klippeinstruktøruddannelser. 
Carsten Isaksen beskriver konkurrenceprogram 2021, rutebyguddannelser, nye 
faciliteter. 
Ida Clausen beskriver juniorprogram, træneruddannelse, paraklatring, NTG og 
landshold. 
Rune Windfeld beskriver indendørs uddannelser samt andre projekter. 

  
3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning. 

Sikkerhedsudvalg ved Rune Windfeld. 
Der er forslag om vedtægtsændring for udvalget, ingen aktivitet i 2021. 
Ordensudvalg ved Rune Windfeld. 
De er på valg senere på dagen, ingen aktivitet i 2021 (hvilket er positivt, da de jo er en 
klageinstans). 
Bornholmudvalg ved Rune Windfeld. 
Udvalgets arbejde præsenteres. Der har været mange aktiviteter i 2021. Der etableres 
livefeed fra til Bornholmudvalget på arbejdsweekend i Moseløkken. 
Juniorudvalg ved Erling Strauss. 
Udvalget laver bl.a. ture til Bornholm med børn og unge. 
Konkurrenceudvalg ved Carsten Isaksen og Poul Lund. 
Klatreforbundet deltager i DM-ugen i Aalborg, PETZL er præmiesponsor, ClimbAlong har 
lavet scoresystem til konkurrencer, samarbejde med Sverige og Nordtyskland om 
konkurrencer til Youth A & B. 
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4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det afsluttede 
år (2021) 

Ved Thomas Sigsgaard.  
Budgetrammen ligger normalt på ca. 4 mio.kr og målet er at lave et resultat så tæt på 
0 eller måske et mindre overskud, da det betyder at indtægterne kommer ud i 
klatremiljøet. 
 
Resultatet for 2021 udviser et underskud på 67 t.kr. og en balancesum på 3.051 t.kr. 
 
Året præget af færre aktiviteter grundet Corona samt af ekstraordinære udgifter 
grundet Lotte Molsings fratrædelse og nedskrivning af ukurant varelager. 
 
Regnskabet godkendes af repræsentantskabet. 

 
4.1 Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år (2022) 

Ved Thomas Sigsgaard. 
 
I 2022 ventes et mindre overskud på mellem 0 og 100 t.kr. (Budgetteret til +89 t.kr.)  
Indtægter på 4.554 t.kr. og udgifter på 4.464 t.kr. 
 
Fordeling af indtægter og udgifter på kilder, art og aktivitet kan aflæses i diagrammet i 
Power Point (lægges på hj.side). 

 

 
5. Behandling af indkomne forslag. 

 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer gennemgås og godkendes i sin helhed. 
 
Forslaget fra Thy Frilufts- og Klatreklub og Vestjysk Klatreklub gennemgås. 
Der er bred enighed fra bestyrelse, sekretariat og repræsentantskab om at 
mulighederne for at få uddannet instruktører på alle niveauer i tyndt befolkede 
områder skal forbedres. 
Der er flere gode forslag til løsninger – sekretariatet pålægges at arbejde videre med 
løsningsforslag. 
 
Forslaget vedtages. 

 
Workshop om Dansk Klatreforbunds fremtid/visioner/indsatsområder 

 
 

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

Budget fremlagt under punkt 4. 
Mikkel Højgaard fremlægger bestyrelsens forslag til kontingent. 
Bestyrelsen har to forslag til kontingent: 80 kr. og 125 kr. Det nuværende kontingent er 
på 50 kr. 
Hvis ikke vi forhøjer kontingentet, vil der ikke være rum til at udvikle forbundet 
yderligere – det vil bevare status quo. 
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Hvis vi stemmer ja til højere kontingent, kan nogle af pengene bruges til at tilkøbe 
ressourcer indenfor fundraising, hvilket vil give nye muligheder. 
 
Philip Charlie Johansen, DTU: 
Hvad med de penge, vi sparer på Lottes afgang? 
Thomas Sigsgaard: 
Der er ansat flere medarbejdere (Thomas og Henrik), der er færre medlemmer i 2021 
(får effekt i 2023), der er generelle prisstigninger i samfundet, vi gennemfører i dag flere 
aktiviteter med decideret underskud – forslag om 80 kr. vil i realiteten betyde, at vi 
lander på nogenlunde det samme, som vi har i dag. 
Lise Usinger: 
DIF-tilskud vil forblive det samme. De midler er øremærket til udvikling, som på sigt går 
i drift. De midler, som findes til drift, er kun den lille del fra kontingenter og 
brugerbetaling. 
 
Thomas Jørgensen, Ribe KK: 
Vi har fastsat kontingent for 2023, så vi kan ikke direkte sende det ekstra beløb videre 
til medlemmerne. Det bliver dyrt for de mindre klubber. 
Mikkel Højgaard: 
I NKK har man adskilt klubkontingent fra forbundskontingent, så man altid kan lade 
kontingentet følge forbundskontingentet. 
 
Rasmus Starup, AaK: 
Det er vanskeligt, når forslaget kommer efter vores egen generalforsamling, hvor vi har 
fastlagt kontingent. 
Thomas Sigsgaard: 
Kontingentforslaget er først gældende fra 2023 så der vil være mulighed for at tage 
højde for stigningen ved klubbernes næste generalforsmling. 
 
Jan Bønding, DBKK: 
For os er det et meget stort tal. Ikke målt i procent af omsætning, men som sum. Vi har 
i forvejen sat vores kontingent op med 11% i år. 
 
Mikkel Højgaard: 
Det handler i virkeligheden om, hvorvidt vi skal udvikle, eller om vi skal blive hvor vi er. 
 
Erik Vilen, DBKK: 
Vi har reelt ikke råd til en kontingentstigning. 
Vi har lige sat kontingentet op. 
I burde være mere konkrete i forhold til, hvad vi ville få ud af en stigning. 
 
Philip Charlie Johansen, DTU: 
Vi føler ikke, vi får meget ud af at være medlem af Dansk Klatreforbund. Hvis 
kontingentet stiger, er vi nødt til at melde os ud. 
Asger Eller, Århus KK: 
Jeg tror, I vil opdage, at der er mange fordele ved at være medlem af Dansk 
Klatreforbund, hvis I melder jer ud. Alene forsikringen er det hele værd. 
Philip Charlie Johansen, DTU: 
Vi kan få den samme forsikring gennem DGI meget billigere. 
 



5 
 

Thomas Jørgensen, Ribe KK: 
Vi har budgetteret med 50 kr., så det er vanskeligt at finde pengene til øget kontingent. 
 
Rune Bendixen, NKK: 
80 kr. er en no-brainer for os. Det svarer til én kop kaffe på en cafe om året. 
125 kr. vil kræve noget mere konkret, som kan ramme det enkelte medlem direkte. 
 
Mikkel Højgaard: 
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er et ”os” og et ”jer” – vi spørger jer, hvilken 
vej I vælger for vores fælles klatreforbund. 
 
Tina Pedersen, Søborg KK: 
Det er svært i forhold til timing af klubbens generalforsamling og den ønskede 
kontingentændring. 
 
Erling Strauss, CRUX: 
Jeg har fået mandat til at stemme ja til forslag 2. vi har fået uddannelse fra forbundet i 
år, og føler, at vi har et godt samarbejde. 
 
Lena Schwarz, OSKK: 
Kan man stemme ja til forslag 1 og så tage diskussionen om forslag 2 næste år? 
Mikkel Højgaard: 
Ja, det er en mulighed. 
 
Christian Nicolai Ørum-Petersen: 
I skal tage jer selv seriøst – i har et godt tilbud til medlemmerne i forhold til 
kontingentets størrelse – men klatring skal tilbyde mere til medlemmerne. 
De kommercielle kan tage mange penge og kan tilbyde et godt produkt. 
I bør sætte jeres klubkontingent, så der er et overhead til uforudsete udgifter. 
Hvis vi ikke udvider vore tilbud, bliver vi Blockbuster, som bliver overhalet af de 
kommercielle. 
 
Vibeke Rødsgaard-Mathiessen, AaK: 
Vi synes, vi får meget ud af at samarbejde med Dansk Klatreforbund, men jeg bliver 
nervør for, om vi risikerer at skubbe DBKK ud i en uheldig økonomisk situation ved at 
støtte forslag 2? 
 
Der skrides til afstemning. 
 
Forslag 2 – 44 for, 44 imod! 
 
Forslag 1 – 80 for, 8 imod 
 
Forslag 1 er vedtaget. 

  
7. Valg af bestyrelse - 4 medlemmer + 1. suppleant 

 
Siddende medlemmer, som ønsker at genopstiller 

• Nikolaj Mejsner - ønsker at genopstille 
• Bent Acher Johansen - ønsker at genopstille 
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Nye kandidater 
• Erik Vilen 
• Nicolai Liebach  

Kandidat til posten som 1. suppleant 
• Mona Hjorth  

 
Ikke kampvalg – alle er valgt til posterne. 

 

 
8. Valg af ordensudvalget: formand og suppleant 

De siddende medlemmer er villige til at modtage genvalg. 
Kandidaterne er valgt. 

  
 

9. Eventuelt.  

 
Mikkel Højgaard takker Christian Nicolai Ørum-Petersen for seks års formandskab. 

 

Honourable mentions til nogle af de mange fede initiativer og personer i klatremiljøet. 

 

Årets klub: Århus Klatreklub 

 

Årets ildsjæl: Malwina Tarka 


