
Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 

i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 

Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

1. Valg af dirigent 

   Claus Christensen fra Nordjysk Klatreklub blev valg som dirigent. 

   Referent: Marianne Prosch Andersen, sekretær i Dansk Klatreforbund. 

   Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og dermed 

   beslutningsdygtigt. 

2. Forslag til vedtægtsændring 

2.1 Bestyrelsen stiller forslag til ændring af §6 Ordinære og ekstraordinære 

    repræsentantskabsmøder. 

    Bestyrelsens forslag blev fremlagt af Jan Elleby. Forslaget stilles som følge af ønsket om at 

    flytte repræsentantskabsmødet fra februar til efteråret, derfor foreslår bestyrelsen to 

    ændringer i ordlyden af vedtægternes § 6. Ved samme lejlighed foreslås en mindre 

    ændring i § 12. En ændring, der udelukkende er at betragte som en korrektion. De tre 

    ændringer er som følger: 

    a) i § 6 ændres "Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i februar måned" til 

    "Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober eller november 

    måned". 

    b) i § 6, dagsordenens punkt 3 ændres "Kassereren fremlægger det reviderede regnskab" 

    til "Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede år samt 

    forventet resultat for det indeværende år" 

    c) i § 12 ændres "Det påhviler formanden at redegøre for udvalgets aktiviteter til 

    generalforsamlingen..." til "Det påhviler formanden at redegøre for udvalgets 

    aktiviteter til repræsentantskabet..." 

    Repræsentantskabet ønskede at tage stilling til alle tre vedtægtsændringer samtidig. 

    Der var ingen kommentarer fra salen. 

    Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

3. Bestyrelse og udvalg - status 

   Jan Elleby gav en status for bestyrelsens arbejde siden sidste repræsentantskabsmøde. 

   Bestyrelsens status blev udleveret på repræsentantskabsmødet. 

   Idet der på nuværende tidspunkt er tale om et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er 

   der ikke noget vedtægtsmæssigt krav om en egentlig beretning. Men hvis bestyrelsens 

   forslag om at flytte det ordinære repræsentantskabsmøde fra februar til oktober eller 

   november bliver vedtaget betyder det, at der vil gå et år før vi næste gang afholder 

   ordinært repræsentantskabsmøde. Og i dette tilfælde finder vi i bestyrelsen, at 

   medlemsklubberne har krav på en lille opsummering af bestyrelsesarbejdet siden sidste 

   repræsentantskabsmøde i februar. 

   Ved foregående repræsentantskabsmøde blev omkring halvdelen af den tidligere bestyrelse 

   skiftet ud med nye ansigter, og adskillige havde måske ikke gjort sig de store tanker om, 

   hvad vi i bestyrelsen beskæftiger os med på møderne, og ikke mindst mellem møderne. De 

   ‘gamle’ medlemmer af bestyrelsen har dog gjort et stort arbejde ud af at videreformidle 

   opgaverne til de nye medlemmer. 

   Netop som den nye bestyrelse var ved at komme op i omdrejninger valgte konstitueret 

   formand Poul Erik Larsen at trække sig fra bestyrelsen, hvilket pludselig gjorde en række 

   opgaver yderst nærværende, idet Poul Erik i sin korte formandsperiode havde været en 

   rigtig arbejdshest for Forbundet. Næstformand Jan Elleby overtog herefter formandsposten 

   frem til dette repræsentantskabsmøde, og vi har med glæde konstateret at Poul Erik fortsat 

   ønsker at arbejde for Forbundet, blandt andet med besøg i vore medlemsklubber. Vi skal 

   her sige en stor tak til Poul Erik for det store arbejde han har ydet for Forbundet. 
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Selv om en stor del af bestyrelsens tid er gået med at løse interne opgaver betyder det dog 

ikke at Forbundet har stået i stampe i mellemtiden. Vi har dog måttet konstatere at de 

indsatsområder, som den tidligere bestyrelse havde planlagt for 2007, måske har været lidt 

for vidtløftige, men til gengæld er vi blevet adskillige erfaringer rigere. Eksempelvis har 

arbejdet med at skabe en elite afdækket behovet for at få løftet niveauet iblandt bredden, 

hvorfor vi arbejder hen mod at få afholdt en national workshop, hvilket Mads vil komme ind 

på lidt senere i dag. Ligeledes er træneruddannelsen også blevet lagt i faste rammer. 

Generelt kan man sige at den tidligere hensigtserklæring om at lægge mange af de 

udførende opgaver ud i udvalgene har fungeret til stor tilfredsstillelse, og at der bliver 



igangsat stadig flere aktiviteter er den år for år voksende aktivitetskalender jo et tydeligt 

bevis på. At vi i bestyrelsen så fremover skal koncentrere os mere om strategi og den 

overordnede styring må vi blot affinde os med, selv om organisationsarbejde måske ikke er 

helt så sexet som konkurrenceafholdelse! 

På det internationale plan skaber udskillelsen af konkurrenceklatring i den nye organisation 

IFSC stadig dønninger i både IFSC og den gamle moderorganisation UIAA. Som en afledt 

effekt af opsplitningen har Dansk Klatreforbund indledt uformelle drøftelser med forbundene 

i Sverige og Norge om i første omgang at opre tte en erfa-gruppe og på et senere tidspunkt 

muligvis indgå et fællesskandinavisk samarbejde. 

Så opadtil, både i relation til DIF og til internationale organisationer, har Dansk 

Klatreforbund været ganske synlig, hvorimod vi måske ikke altid har været lige synlige 

overfor medlemmerne. Her har vores sekretær Marianne gjort et enormt arbejde for at 

aflaste bestyrelsen for de mere kedsommelige ting, ligesom Marianne altid er et fast 

holdepunkt her i Idrættens Hus. Bestyrelsen har derfor i to omgange opnormeret Mariannes 

timetal til på nuværende 30 timer om ugen, hvilket vi også indstiller til 

Repræsentantskabets godkendelse når Budget 2008 skal diskuteres, således at dette kan 

fortsætte i 2008. 

Vi har fået ny breddekonsulent her i 2007, idet vores tidligere konsulent Johannes Madsen 

har ønsket at søge nye udfordringer. Som vor nye konsulent har vi ansat Jeanette Dam, der 

har de regelmæssige klubbesøg som en af sine vigtigere opgaver. Vi vil dog fra bestyrelsens 

side gøre opmærksom på, at vi finder det vigtigt at også bestyrelsens medlemmer påtager 

sig en del af disse klubbesøg for derved at fastholde den direkte kontakt med vore 

medlemsklubber. 

Vi finder således at vi efter den store rokade i bestyrelsen nu er klar til at arbejde videre for 

klatre- og bjergsporten i Danmark. Med en række velfungerende udvalg, en udadvendt 

breddekonsulent og en sekretær der kan holde styr på alle trådene har vi alle de ressourcer 

der skal til for at gøre Dansk Klatreforbund endnu bedre for medlemsklubberne og for 

disses medlemmer. 

I forlængelse af status for bestyrelsens arbejde indtil nu i 2007 præsenterede Mads 

Kristensen nogle tanker omkring trænerarbejde, subelite og instruktørarbejde samt 

orienterede om en workshop, som i øjeblikket er i planlægningsfasen og påregnes afholdt i 

foråret. 

Mads præciserede, at workshoppen vil være breddeorienteret. Ideen er at bringe alle 

sammen i en national workshop. Erfaringsudveksling vil blive vægtet meget højt på 

workshoppen. Det skal være en workshop, hvor man får et tilbud om at være sammen med 

de mennesker, man allerhelst vil inspireres og undervises af, så man har noget at tage med 

hjem i klubberne samt får inspiration til sætte noget i gang. 

Dirigenten bad forsamlingen om en accept af den fremlagte status for bestyrelsens arbejde 

siden sidste repræsentantskabsmøde. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 
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Ordensudvalget 

Claus Christensen oplyste, at udvalget har haft en enkelt sag, som involverede en 

uoverensstemmelse mellem en nystiftet klub samt en eksisterende klub. Den er heldigvis 

blev løst ved, at klubberne nu har fusioneret. 

Udvalgets fremlagte status blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

Juniorudvalget 

Brian Nielsen: Juniorudvalget består p.t. af tre medlemmer. Vi har en kort overgang haft 

Mikael Hanson med som fjerde medlem, så er Juniorudvalget er på udkig efter et fjerde 

medlem gerne vest for Storebælt. 

Udvalget har lavet en PowerPoint præsentation, som man påregner at sende ud i klubberne, 

så man kan se, hvad forbundet har at tilbyde. Derudover har Jeannette 

(breddekonsulenten) hjulpet os med at udarbejde en ny folder, som også ligger til download 

på nettet. 

Juniorudvalget har haft et sommertræf, som blev flyttet til Bornholm på grund af 

ombygning af hallen i Skelskør. Der var 68 deltagere, hvoraf de 45 var børn og unge. 

Udvalget er ved at opdatere den kontaktliste over klubber, som tilbyder juniortræning. Ud 

af listen er der 16 klubber som har holdt en eller anden form for aktivitet, og de skal besøge 

i hvert fald 3 klubber, som gerne vil have noget hjælp med ungdomsarbejdet. 

Der bliver i 2008 holdt et træf, som Viborg Klatreklub arrangerer, og derefter et 



sommertræf som arrangeres af Crux. 

Udvalgets mundtlige status blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

Uddannelsesudvalget. 

Allan Christensen, formand for uddannelsesudvalget: Uddannelsesudvalget er genopstået 

på resterne af det gamle uddannelsesudvalg fra Bjergklubben. Det er cirka det halve af det 

nuværende uddannelsesudvalg. Derudover er der andre med kasketter som vægklatring 

osv., men der er masser af ledige opgaver, så udvalget kan godt bruge flere medlemmer, 

man kan blot melde sig. 

Trænerkurserne er vel besøgt, og i det som Allan betegner som udendørs videregående 

kurser, har udvalget oplevet en stigning i deltagere på begynderkurser. Udvalget ser frem 

til, at klubberne forsyner forbundet med nogle nye videregående kursister. 

Udvalgets mundtlige status blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

Konkurrenceudvalget 

Mads Kristensen, formand for konkurrenceudvalget: Udvalgets navn er historisk, men nu er 

det nærmest at betegne som et breddeudvalg, så bestyrelsen kunne måske overveje en 

navneændring. 

Noget af det, som er på dagsorden i 2008, er at få anden del af træneruddannelsen (T2) på 

plads, og der arbejdes også videre på T1. Udvalget har fået tilskud fra DIF til en 

professionel fotograf og layouter til materiale til T1 uddannelsen. 

Udvalgets mundtlige status blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

Eliteudvalget 

Mads Kristensen, formand for eliteudvalget: Mads har siddet i eliteudvalget længe, men kun 

været formand det sidste år, da der ikke var nogen, som ønskede posten. 

Udvalget har opretholdt den støtteordning, som blev lavet forrige år. Sidste år blev den 

flittigt brugt, men i år har der ikke været særlig meget aktivitet. 

Man tænker ikke så meget på eliteudøvere ude i klubberne, så når der ikke er noget 

elitearbejde i klubberne, er det svært at få en elite op at stå. Derfor er eliteudvalget 

kommet frem til, at det er breddearbejdet, der skal styrkes for at det forhåbentlig spinder 

en elite af sig hen ad vejen. Det er det der er fremtiden, derfor er fokus anderledes nu, end 

ved sidste repræsentantskabsmøde. 
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   Man kunne overveje at ansætte en elitechef, som skal arbejde med udvikling, mens en 

   elitetræner arbejder med udøvere. Ansættelsen af en landstræner ligger på det tidspunkt, 

   hvor der er en elite. Elitechefen skal være der før for at udvikle. 

   Det er helt sikkert, at der skal være eliteabejde. Bredden skal ikke kvæle muligheden for 

   elite. Derfor skal der være mulighed for, at elite kan udvikle sig. Vi er nødt til at arbejde 

   med eliteområdet. At sætte en landstræner til at være headhunter er ikke det DKlaF vil, så 

   hellere ansætte en elitechef til at være headhunter. 

   Udvalgets mundtlige status blev taget til efterretning af repræsentantskabet. 

4. Status for regnskab i 2007 

   Status for årsregnskabet blev forelagt af Allan Andreasen: Vi kommer ikke i underskud i år, 

   selv om det måske ser sådan ud, fordi det jo ikke er et egentligt årsregnskab, men kun en 

   status for 3/4 af året. 

   Der var ingen spørgsmål og repræsentantskabsmødet tog regnskabsforelæggelsen til 

   efterretning. 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber 

5.1 Roskilde Klatreklub stiller forslag til ændring af §9 Bestyrelsen. 

     Efter debat af forslaget blev konklusionen at: 

     De nuværende vedtægter forhindrer ikke kontinuitet i bestyrelsen. Grunden til den 

     manglende kontinuitet er, at bestyrelsesmedlemmerne går ud. 

     Hvis repræsentantskabet er interesseret i en kontinuitet i bestyrelsen, kan det blot vælge 

     bestyrelsesmedlemmerne hver gang, såfremt de genopstiller. 

     Forslaget blev nedstemt. Ingen stemte for forslaget og alle stemte imod forslaget. Der var 

     ingen blanke stemmer. 

6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2008 - 

   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

   Budgettet blev forelagt af Niels Staun: Vi har lavet status og har foretaget den 

   fremskrivning, man plejer i forhold til at udarbejde et budget. 

   Vi budgetterede med et underskud sidste år og det er ikke blevet udnyttet. Det er samme 

   fremgangsmåde vi har benyttet for 2008. 



   Vi får i 2008 ca. 150.000 kr. mindre i tilskud fra DIF end vi er berettiget til. Sådan vil det 

   være indtil 2010. Beløbet bliver mindre for hvert år og bliver udlignet i 2010. 

   Klubkontingent har vi fremskrevet en lille smule, men ikke ret meget. Vi får sikkert nogle 

   nye klubber, men det er nok forholdsvis små klubber, så de tæller ikke ret meget i et 

   budget. Budgettet er udarbejdet er uændrede kontingentsatser for 2008. 

   Der et nyt punkt på budgettet: Workshop 60.000 kr. Der er budgetteret med 45 deltagere. 

   Der er regnet med samlede indtægter på 1,4 mio. kr. 

   Budgettet for træneruddannelsen er lagt efter 2xT1 og 1xT2 samt nogle mindre workshops, 

   som genererer både indtægter og udgifter. 

   Vi har stadig intentioner om at udvikle hjemmesiden. Hvis vi kan få det til at virke kommer 

   det bl.a. til at berøre vore bookinger. 

   Bjergmedicin er sat til at have en udgift på 0. Der er ingen tilbagemelding på om der 

   kommer et kursus, men som alle andre ting i budgettet, så betyder det ikke nødvendigvis, 

   at der ikke kommer noget under punktet. 

   På posten udvalgsarbejde, dækker tallene mødeomkostninger for udvalgene, men for 

   eliteudvalget ligger der også omkostninger til udviklingsarbejde. 

   Konto 6101 Bloktilskud til konkurrencer er sat ned i det nye budget. Efter en kort debat 

   blev konklusionen, at repræsentantskabet er enig om, at beløbet skal ændres til 61.000 kr. 

   ligesom i 2007 budgettet. 
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    På kontor 7010 Ulykkesforsikring, DklaF, er udgifterne er større end indtægterne. Udgiften 

    er oppe i omkring 580-600 kr. pr. forsikring, mens præmien er 516,00 kr. 

    Det er forbundets opgave at kunne tilbyde en forsikring, men spørgsmålet er, om 

    forsikringen skal hvile i sig selv, så der ikke er ekstra omkostninger til forbundet. 

    Det er en principbeslutning om der skal være brugerbetaling eller ej. Repræsentantskabet 

    går ind for, at der er fuld brugerbetaling på forsikringen. 

    Juniorudvalget var ked af, at juniorarbejdet var beskåret med 2.500 kr. på 2008 budgettet, 

    og efter en kort debat blev konklusionen, at repræsentantskabet valgte at sætte konto 

    6501 Øvrige juniortilskud op til 15.000 kr. 

    Efter de sidste justeringer af budgettet viste budgettet et underskud på 203.000 kr. 

    Budgettet blev enstemmigt vedtaget med et underskud på 203.000 kr. Alle stemte for 

    forslaget og ingen stemte imod forslaget. Der var ingen blanke stemmer. 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

    Jan Elleby. Niels Staun, Mads Kristensen, Vivian Lee Chrom genopstiller til bestyrelsen. 

    Johannes Madsen, Nis Blaxekjær, Povl Lund Nielsen stiller op til bestyrelsen. 

    Mette Sejr Thomsen genopstiller som suppleant. 

    De opstillede blev valgt med akklamation. 

 8. Valg af formand samt 2 yderligere medlemmer af ordensudvalget 

    Claus Christensen opstiller som formand. Jan Bjerring (tidl. Kjeldsen) og Ole Brudsø 

    genopstiller som medlem. 

    De blev alle valgt med akklamation. 

 9. Valg af udvalgsformænd 

    Mads Kristensen genopstiller som formand for Konkurrenceudvalget. 

    Brian Nielsen genopstiller som formand for Juniorudvalget. 

    Allan Christensen genopstiller som formand for Uddannelsesudvalget. 

    Johannes Madsen opstiller som formand for Eliteudvalget. 

    Alle blev valgt med akklamation. 

10. Eventue lt 

    Der var intet til punktet. 

  Dirigenten takkede for god ro og orden. 

  Tilstede var: 

  Fra bestyrelsen: Jan Elleby, fungerende Formand; Allan Andreasen, kasserer; Niels Staun, 

  Mads Kristensen; Vivian Chrom, Martin Harss, Mette Sejr Thomsen. 

  Klubrepræsentanter: Erling Strauss/CRUX, Henrik Ljunggreen/DB, Martin Harss/FFK, Peter 

  Vincent Dahlerup/Humlebæk Klatreklub, Kim Dannerbo/Giraffen, Vivian Lee Chrom/KK, Niels 

  Staun/NJK, Nis Blaxekjær/NFK, Tom Weber/Nørrebro Klatreklub, Mette Thomsen/OBK, Hanne 

  Olesen/OSKK, Poul Erik Larsen/PLØKS, Jens Gad/Polyteknisk Klatreklub, Stefan 

  Jacobsen/ROKK, Brian Nielsen/ØJKK, Rikke Milbak Mortensen/ÅK. 

  Øvrige deltagere: Claus Christensen, Johannes Madsen, Allan Christensen, Povl Lund Nielsen. 



  Klatrekontoret: Marianne Prosch Andersen, sekretær og Jeannette Dam, breddekonsulent. 

  


