
Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 14. november 2009 

Kl.11.30 i Bjergklubbens lokaler, Løvstræde 8a, 3. sal, 1158 København K 

1. 
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Povl Lund Nielsen, som blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 

Referent: Marianne Prosch Andersen. 

2. 
Bestyrelsen og udvalg aflægger beretning Niels Staun forelagde bestyrelsens beretning, som sammen med 
udvalgsberetningerne på forhånd var uploadet på hjemmesiden og udleveret på repræsentantskabsmødet. 

Repræsentantskabet havde positive kommentarer til, hvad bestyrelsen/forbundet havde formået af aktiviteter i det 
forløbne år. Set udenfor bestyrelsen er indtrykket, at det går godt. Bestyrelsen kan omvendt se alle de ting, som ikke 
fungerer, eksempelvis, når der søges penge fra DIF til forskellige aktiviteter eksempelvis skoleprojektet, som er stadig i 
opstart selv om vi har fået penge til det og vi gerne vil føre det ud i livet. Det er ikke fordi man ikke kan se, at situationen 
er, som bestyrelsen siger, men man vil blot give en positiv tilbagemelding på bestyrelsens arbejde. 

Uddannelsesudvalget 

Allan Christensen forelagde udvalgets beretning. Allan Christensen håber på at den nye strukturændring også kan få 
indflydelse på, at der ikke er misforståelser på hvem der står for hvad. Det er rigtigt, at der mangler en synliggørelse i 
forbundet af forskellige uddannelser og niveauer. På nogen af kurserne eksempelvis på informationsaftenerne og 
instruktøruddannelserne kunne man udvide med information om alle uddannelser eller hele forbundets uddannelsesvifte. 

Konkurrenceudvalget 

Mads og Nis kunne ikke være tilstede, så Johannes Madsen fremlagde udvalgets beretning. Konkurrencereglerne er 
revideret og dette arbejde er næsten slut og klar til 2010. Mads Winsløv Wied blev i 2009 færdig som diplomtræner og er 
den første uddannede i Danmark i dette regi. Der arbejdes hen imod at konkurrenceudvalget kun skal arbejde med 
konkurrencer. 

Juniorudvalget 

Brian Nielsen forelagde udvalgets beretning. Danmark skal være vært ved nordisk juniorsommertræf, som skal afholdes 
på Bornholm, samtidig holder juniorudvalget et dansk juniorsommertræf og i forlængelse af dette kommer der 
forhåbentlig klatrefestivalen på Bornholm, hvis den får lov til at køre videre. Udvalget overvejer at arrangere nogle dage i 
Fontainebleau i begyndelsen af næste år. Alt i alt et stort år med masser af nye klubber repræsenteret og masser af 
netværk. Der blev spurgt om hvilken type klatring det drejer sig om til. Brian svarede, at svenskerne havde boltklatring. 
Da udvalget indgik dette samarbejde var man klar over at man også skulle kigge på det. Niveauet var højere hos de 
nordiske klatrere end forventet. Det blive med hovedvægt på bouldering næste år og i 2011 når nordmænd eller finner 
skal afholde træffet, regner man med at det bliver på bolte igen. 

Beretningerne blev godkendt af repræsentantskabsmødet med de faldne bemærkninger. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede år samt forventet resultat for indeværende 
år. 

Årsrapporten for 2008 blev enstemmigt vedtaget. Repræsentantskabsmødet accepterede, at kassereren herefter 
gennemgik estimeret resultat for regnskab 2009 og budget 2010 samtidig.Kassereren havde en del bemærkninger til 
enkelte punkter i regnskab og budget: Det er bestyrelsens intention er, at der er et betalingssystem på hjemmesiden 
inden forårskurserne kommer i gang. 

Konto 3301 Kullenhytte og Løvstræde er betaling i henhold til aftale om ordning med Kullen hytten. Sidste år, der skal 
betales er 2010. 



Konto 6103 Junior Champ. Bloktilskuddet til juniorchamp lægges fremover ind under konto 6101 Bloktilskud til 
konkurrencer, fordi konkurrencen nu er færdigudviklet og betragtes som et bloktilskud i lighed med de andre 
konkurrencer. 

Tanken er at alle aktiviteter skal hvile mere eller mindre i sig selv. Når man starter en aktivitet op, så er det klart at det 
koster i første omgang og det vil forbundet gerne betale et større tilskud til, men når aktiviteten er etableret, så skal den i 
almindelighed hvile i sig selv. 

Konto 6500 Tilskud til børnehold lukkes og beløbet flyttes op i klubudviklingspuljen, hvor der er større muligheder for at 
lave udvikling for pengene. 

Konto 6501 Øvrige juniortilskud lå på 20.000 i 2009 og vintertræffet ligger på 5.000 selv om der står 8.000 i forbrug. 

Konto 6602 beløbet i budget 2009 skal stå under konto 6603. Det er en fejl. 

Brian Nielsen, Juniorudvalget gav udtryk for uenighed i at budgettet er nedjusteret væsentligt i forhold til det 
budgetønske som udvalget har indsendt. Juniorudvalget havde ønsket 20.000 til konto 6604 Nordic Youth Camp, 20.000 
til konto 6600 sommertræf og 15.000 til konto 6605 Fontainebleau Kursus. Disse beløb var i budgettet reduceret til 
10.000, 10.000 og 4.000. 

Bestyrelsen tilkendegav at man er positivt indstillet overfor aktiviteterne, men at man ikke er enig med udvalget om 
størrelsen at forbundets tilskud. Bestyrelsen finder, at der må være en øget brugerbetaling både fra klubberne samt fra 
deltagerne. Niveauet af brugerbetaling har efter bestyrelsens opfattelse ikke været særlig højt eksempelvis når man ser 
hvad brugerbetalingen har været for et tre dages ophold i Harzen. Juniorudvalget mener ikke, at der er grundlag for at 
hæve egenbetalingen væsentligt. Der var talrige indlæg i debatten og det blev fra adskillige klubber tilkendegivet, at dette 
ville være et uheldigt område at spare på. 

Brian Nielsen foreslog herefter følgende: 

Konto 6600 Sommertræf hæves fra 10.000 til 15.000 

Konto 6604 Nordic Youth Camp hæves fra 10.000 til 15.000 

Konto 6605 Boelderworkshop hæves fra 4.000 til 10.000 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der ikke kan budgetteres med et underskud i 2010. Det lille overskud er allerede 
på grænsen af det acceptable. 

Efter yderligere debat blev det foreslået at: 

Konto 3110 Isklatrekursus sænkes fra 35.000 kr. til 30.000 kr. 
Konto 6201 Elitetilskud (transport m.m.) sænkes fra 7.500 kr. til 2.500 kr. 
Konto 6304 Workshops (National Workshop) sænkes fra 60.000 kr. til 55.000 kr. 
Konto 6305 NKW (National Klippeklatre Workshop) sænkes fra 30.000 kr. til 29.000 kr. 

Budget for 2010 blev enstemmigt vedtaget med de foreslåede ændringer. 

Repræsentantskabet tog gennemgangen af estimeret regnskab for 2009 til efterretning. 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber 

Ingen indkomne forslag. 

5. Fastlæggelse af budget og kontingent 

Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse fra 44,00 kr./ 22,00 kr./11,00 kr. til 50,00 kr./25,00 kr./12,50. kr. 
Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget. 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Jan Elleby, Niels Staun, Johannes Madsen, Nis Blaxekjær og Povl Lund Nielsen genopstiller. 

Camilla Hylleberg og Bente Engelsbæk genopstiller ikke. 

Der var ikke andre kandidater end de genopstillede. Respræsentantskabet besluttede, at de fem er valgt til bestyrelsen 
og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med National Workshop og her laves vedtægtsændring 
til bestyrelsens størrelse. 

7. Valg af formand samt yderligere 2 medlemmer af ordensudvalget samt 1 eller flere suppleanter 

Claus Christensen genopstiller som formand. Jan Keldsen og Ole Brudsø genopstiller som medlemmer. Alle blev 
genvalgt. 

8. Valg af formænd for forbundets øvrige udvalg 

Uddannelsesudvalget: Allan Christensen genopstiller. Blev genvalgt. 

Juniorudvalget: Brian Nielsen genopstiller. Blev genvalgt. 

Konkurrenceudvalget: Nis Blaxekjær opstiller. Blev genvalgt. 

9. Struktur for udvalg og komiteer - Orientering om fremtidig strukturplan for udvalg og komiteer i DKlaF 

Niels Staun foreslår, at man nedsætter de nye udvalg selv om de ikke er defineret i vedtægterne. Den nye 
udvalgsstruktur blev gennemgået. Strukturen kan ses på forbundets hjemmeside. Det blev bemærket at: 
Klippeklatreudvalg og vægklatreudvalg skal hedde klippekursusudvalg og vægkursusudvalg. Grænsefladen mellem de to 
udvalg skal defineres nærmere. Det blev oplyst at der var blevet nedsat en dommerkomite dagen før 
repræsentantskabsmødet. 

10.Bestyrelsesmedlemmer - Nedsættelse af komite for rekruttering af fremtidige bestyrelsesmedlemmer. 

Sidsel Lohn Grosen samt Mikael Kristiansen meldte sig. Brian Nielsen vil bringe det på banen i juniorudvalgsmødet i 
næste uge. 

11. Breddearbejdet - Orientering fra breddekonsulenten. 

Carsten Lau Isaksen gav en orientering om, hvordan året var gået siden sidste repræsentantskabsmøde samt om 
intentioner for fremtiden. 

12. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 17.05 

 


