
 

 

 

DAGSORDEN 
Repræsentantskabsmøde 2015 
 

1. Velkomst 

Nicolai Ørum-Petersen fra bestyrelsen byder velkommen. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

 
JanJan Hovgaard foreslås af bestyrelsen som dirigent– ingen modkandidater 

Rune Windfeld foreslås som referent – ingen modkandidater 

 

Dirigenten konstaterer at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt 

 

To stemmetællere vælges – Stefan Jacobsen og Poul Lund 

 

Der er 59 stemmer til stede 

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning  

V. Nicolai Ørum-Petersen 

Der henvises til den fremlagte beretning, men følgende punkter fremhæves: 

- Klatrings mulighed for at komme på OL-programmet 

- Samarbejde med DIF med henblik på fremtidigt lokale/facilitetsprojekt 

- Nye regler for fordeling af tipsmidler fra 2017, som vi skal forholde os til 

- Sekretariatet er udvidet med Susanne Vestergaard, som er administrativ 

medarbejder, Susanne bydes velkommen 

- Fokuspunkt fremover: kommunikation – vi skal være endnu bedre til at sprede 

budskabet om klatring som moderne sport 

 

Lise Usinger fortæller om nordisk møde med de øvrige forbund i Norden, som blev afholdt i 

Oslo. 

Forskelle mellem Danmark og de andre lande: 

- Mere udendørs fokus i andre lande, da de har flere klipper 

- Stærkere kommercielle spillere i de andre lande – vores mål er, at klatring skal være 

foreningsbåret, så økonomisk overskud går tilbage til klatremiljøet, og så vi kan 

udøve demokratisk indflydelse på klatrings udvikling 



 

 

Desuden var der dialog om fællesnordiske konkurrencer – der bør laves fælles 

dommersamling, fælles rutebygsamling, fælles regler for boltning osv. 

Nordmændene luftede muligheden for at lave et fælles sikringsbevis i Norden. 

De så også to norske klatrehaller og fik indtryk af, at de var bedre til at bruge hallen i 

dagtimerne – det er oplagt at erfaringsudveksle med henblik på at blive bedre til at drive 

danske klatrehaller. Generelt var indtrykket, at vi i Danmark er godt med i forhold til 

faciliteter. 

 

Kommentar fra Erling strauss: Island var ikke med? De er ellers godt repræsenteret med 

juniorer til træf. 

Svar: Island er i hvert fald inviteret til at deltage i de nordiske møder. 

Kommentar fra Mikkel Højgaard: Man kunne også kontakte klub på grønland, som er ved at 

starte op. 

 

4. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning 

 
Juniorudvalg v. Erling Strauss 

Highlights fra beretningen: 

- Fokus på vintertræf, sommertræf, nordic youth camp – netværk og udvikling 

- Udfordringen er at få udbredt kendskabet til træffene, så alle juniorer hører om det. 

- Sommertræffet bliver delvis overlappende med bornholmstræffet/Bornholm on the 

Rocks, så der kan netværkes og juniorer kan deltage i konkurrencen 

- Udfordring: Der er så mange aktiviteter for de unge, at de ikke altid prioriterer camps 

 

Spørgsmål fra Mikkel Højgaard: Hvorfor vintertræf i CRUX? 

Erling: Det var en nødløsning, da andre klubber ikke kunne 

Mikkel: Måske mere motiverende med mere centrale og moderne faciliteter 

Erling: Enig 

 

Klippekursusudvalg v. Stefan Jacobsen 

Arbejder på at tydeliggøre ansvarsområder og på at strukturere udvalgets arbejde. 

Vedligeholder KKI-liste 

Arrangerer KKI-seminar, og har udarbejdet en ”kogebog” for dette 

Har undersøgt UIAA-certificering af KKI (er opdateret indtil 2018) 

Koordinerer kilekurser, som nu samkøres med træf, så flere er med på klipperne 

Koordinerer instruktørkurser på klippe 

 



 

 

Bornholmsudvalg v. Stefan Jacobsen 

Henrik Bruun er udtrådt, Mie Lund, som er formand for Bornholms Klatreklub, er indtrådt i 

stedet 

Peter Harremoes, Stefan Jacobsen og Kim Moltved fortsætter i udvalget 

Udvalget har fra 2015 samarbejdet med destination bornholm om at lave en bredere 

outdoor-festival i forbindelse med Bornholm on the rocks/bornholm rockmaster. 

Der mangler noget mere reklame i de andre outdoormiljøer, men det bliver bedre næste år. 

TV2 Bornholm sponsorerer ikke længere, men der var alligevel ca. 50 deltagere i 

konkurrencen på trods af, at der ikke var pengepræmier i år. 

Klippeløkken stenbrud: Udvalget havde først fået lov til at bolte og klatre og havde etableret 

30 ruter – og så blev det alligevel forbudt af ledelsen. Efterfølgende kommunikation førte til 

en invitation til høring om fortsat brydningsret – udvalget anbefalede fortsat brydning, men i 

samarbejde med klatring. 

Moseløkken stenbrud: Kører som det plejer – der er nu 112 velboltede ruter 

Udvalget arbejder på at få lov at klatre flere steder på Bornholm i samarbejde med 

myndigheder og Bornholms turistindustri – klatring er ved at blive anerkendt som 

indtægtsgivende aktivitet på linje med anden outdoorturisme. 

 

Spørgsmål fra Erling Strauss: Må man klatre i ekkodalen? 

Stefan: Måske får vi lov – der er positive takter fra naturstyrelsen. 

 

Konkurrenceudvalget v. Poul Lund 

Der har været mange konkurrencer i år (se fremlagte beretning) 

Vi fik 8 danske medaljer til NM, heraf en enkelt guldmedalje 

Alle fire DM’er blev afholdt 

Udvalget er ved at finde ud af rammerne for blocmaster 

Der er kommet et nyt støttekoncept for DM 

Problem: Der burde være flere med til DM – det er et fokuspunkt fremover 

Det er en udfordring fremover at få udvidet konkurrencekoncepterne, så der kommer flere 

deltagere og tilskuere 

 

Kommentar fra Margrethe Thuesen: I mange klubber er der ikke en trænings- og 

konkurrencekultur – der ligger en kommunikationsopgave i at få formidlet til de klubber, at 

det er fedt, og ikke farligt at tage til konkurrencer. 

Kommentar fra Peter Thulstrup: Måske kunne man tilføje en ekstra rute til kvalifikationen i 

DM, så alle får klatret lidt mere? 



 

 

Poul Lund: På den anden side er der nogle af de bedste, som efterspørger onsight i 

kvalifikationen. 

 

Spørgsmål fra Erling Strauss: Vil I specificere de nye regler for støtte til DM? 

Poul Lund: Tidligere fik den afholdende klub 12.000 kr. 

Nu får klubben rutebygger betalt, 6000 i tilskud og sikkerhed for 9000, hvis ikke de penge 

kommer ind i deltagergebyr (for at mindske den økonomiske risiko for afholdende klub) 

 

Eliteudvalg v. Peter Thulstrup 

Der er ændret på tilgangen til elitearbejdet. 

Målet har været at opnå bredere kontakt til klubber og klubtrænere. 

Der er lavet regionale talenttræningsgrupper, som er kommet godt i gang. 

Det har været et ønske at bygge videre på arbejdet med juniorlandsholdet, så nu er der 

både junior- og seniorlandshold. 

Der er ansat et trænerteam. 

Landsholdet er mindre (10 udøvere) og så er der en træningsgruppe på 20 udøvere. 

Eliteudvalget takker bestyrelse og kontoret for at hjælpe med at få alt det nye i gang. 

 

Kommentar fra Mikkel Højgaard: Flot arbejdet – når man ser de nye landsholdssamlinger er 

det tydeligt, at det er klart forbedret. 

 

Margrethe Thuesen: Det er en god tanke med et mindre landshold og en bredere base. Dog 

er det vigtigt at tydeliggøre kriterierne for udvælgelse til landsholdet. 

Peter: Det er korrekt, men lige nu er der tale om subjektive vurderinger fra trænerne 

 

Sikkerhedsudvalg v. Rune Windfeld 

Rune Windfeld er sekretær i udvalget. 

Kaare Krebs udtræder som bestyrelseskontakt, da han har fået arbejde på Grønland. 

Sikkerhedsudvalgets rolle er i henhold til vedtægterne at rådgive bestyrelsen i 

sikkerhedsrelaterede spørgsmål. 

Der har ikke været forespørgsler fra bestyrelsen, men der har været en forespørgsel fra 

Ordensudvalget vedrørende en klagesag over en VKI-eksamen. Denne blev afviklet hurtigt. 

 

Spørgsmål fra Jens Ole Ødegården fra Ribe: Kommer der et kompendium til Instruktør 2? 

Rune: Det er et mål at få det på et tidspunkt, men et stort arbejde. Det tætteste vi kommer 

lige nu er DBKK’s sikringskompendium, som ligger til fri download på blocs-walls.dk 



 

 

Det aftales, at der skal linkes fra klatreforbund.dk til sikringskompendiet. 

 

Kontorets beretning v. Rikke Vestergaard 

Generalsekretær Rikke Vestergaard fremlægger nogle fokuspunkter for kontorets arbejde: 

Klatring vægtes over papirarbejde 

Fokus på udviklingsprojekt og uddannelse 

Fokus på det sportslige – det seneste år har der været mere fokus på elite og konkurrencer 

– fremover skal fokus på breddearbejdet øges 

Fokus på samarbejde med DIF med henblik på fremtidige projektmidler – i fremtiden skal 

pengene i høj grad komme fra projektmidler, så vi skal sørge for at fortælle, at vi har gang i 

en masse spændende udvikling 

 

Kommentar fra Carsten Isaksen: Vi er som forbund ikke så små længere – vi er ved at være 

midt i gruppen af forbund rent størrelsesmæssigt. Vi skal lære at tale om os selv på en ny 

måde. 

 

Ordensudvalget v. Just Larsen 

Ordensudvalget kommer kun i spil, når der er klagesager, så det er positivt, at der ikke har 

været så meget at lave. 

Der har været en enkelt sag, hvor en VKI-aspirant dumpede eksamen og efterfølgende 

klagede. 

Ordensudvalget trak på sikkerhedsudvalgets ressourcer og afgjorde, at best practice ikke 

var fulgt til eksamen, så klagen afvistes. 

 

Nicolai Ørum-Petersen runder af: 

Bestyrelsen takker udvalgene for deres store og vigtige arbejde og roser samarbejdet 

mellem frivillige udvalg og kontorets medarbejdere. 

Det er nødvendigt med professionelle sekretariatsmedarbejdere, men lige så nødvendigt 

med frivillige udvalgsmedlemmer. 

Fremover skal vi være bedre til kommunikation mellem udvalg, bestyrelse, kontor osv. 

Takker kontoret for arbejdet. 

 

 

 

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede år samt 

forventet resultat for indeværende år 



 

 

V. Nicolaj Ørum-Petersen 

 

2014-regnskabet skal godkendes ved afstemning. 

Stemmer imod: 0 

Stemmer for: 54 

Blanke stemmer: 5 

 

Regnskabet for 2014 er godkendt. 

 

 

 

6. Brainstorm proces – De næste step på vej mod visionen 

 
Nicolai Cosedis fremlægger medlemsudvikling og facilitetsudvikling – der er fremgang over 

hele linjen. 

Fremlægger også den kæmpe fremgang i antallet af konkurrencer for især bredde/subelite. 

 

Brainstorm: udvikle ideer til fremtidens klatremiljø – hvordan faciliterer vi medlemsfremgang? 

Gruppearbejde på forskellige poster. 

 

 

7. Frokost 

 

8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber 

 Ny kontingent- og stemmefordeling 

Forslaget fremlægges af Johannes Madsen: 

Stemmefordeling: 

Formålet er at skabe større balance mellem klubbers størrelse og klubbers demokratiske 

indflydelse. 

Sidste år var tilbagemeldingen, at balancen i magtfordeling mellem store og små klubber 

skulle justeres. 

Følgerne af den foreslåede ændring af stemmefordeling fremlægges: magtfordelingen 

mellem store og små klubber kommer i højere grad til at følge medlemstallet. De små 

klubber har stadig større indflydelse pr. medlem end de store klubber af hensyn til 

mindretalsbeskyttelse, men fordelingen er lidt mere lige. 

Kontingent: 



 

 

Fladt kontingent – bestyrelsen foreslår 35 kr. pr. medlem (til afstemning som punkt 10 i 

dagsordenen). 

De største klubber kommer til at betale lidt mere, alle andre kommer til at betale mindre. 

Derved kommer kontingentet i højere grad til at følge medlemsfordelingen. 

Det understreges, at Dansk Klatreforbund ikke får større indtægter som følge af forslaget – 

tværtimod mindskes kontingentindtægterne lidt. 

 

Der stemmes om de to punkter som en samlet pakke (der skal være 2/3 flertal, da det er en 

vedtægtsændring). 

For: 52 

Imod: 7 

Forslaget om ændring af kontingent- og stemmefordeling er vedtaget. 

 

 Indkommet forslag fra Allan Kristensen (bestyrelsens svar i fed) 

1. Egenfærdighedskurser på klippe bør også i fremtiden forblive under forbundet – 

bestyrelsen erkender, at klubberne på nuværende tidspunkt ikke har 

instruktørressourcerne til at løfte disse kurser, så indtil videre forbliver 

kurserne i forbundsregi 

2. Instruktørliste skal ligge offentligt tilgængelig – det gøres, så snart det er teknisk 

muligt 

3. Instruktørliste deles i indendørs- og udendørsdel - ligeledes 

4. Legat til at hjælpe yngre klatrere til at tage til træf – bestyrelsen foreslår, at alle kan 

søge støtte til diverse klatreprojekter, det er der sat penge af til. Bestyrelsen 

foreslår, at man laver et projekt, hvor man hjælper unge klatrere til at komme 

ud til bjergene, snarere end at lave et legat 

 

forslaget kommer ikke til afstemning, da bestyrelsen imødekommer samtlige punkter. 

 

Kommentar fra Erling Strauss: Det er fedt, at bestyrelsen imødekommer forslagene. 

 

Kommentar fra Carsten Isaksen: Tanken var, at der skal være flere klippeinstruktører, og når 

det mål en dag er nået, skal flere egenfærdighedskurser ligge lokalt – spørger ind til, om 

dette fortsat er et styrende princip? 

Johannes Madsen: I det omfang, det kan lade sig gøre, er det stadig ønskeligt, at 

egenfærdighedskurser skal arrangeres og afholdes af klubberne, men det er vigtigt, at det 



 

 

ikke forhastes. Det vigtigste er, at kurserne stadig afholdes, så indtil videre vil forbundet 

stadig arrangere kurserne. 

Lise Usinger: Det er vigtigt, at man får de mange dygtige undervisere med over i en eventuel 

ny model, så udviklingen skal ikke gå for hurtigt. 

 

 

9. Klubmodul – Jens Winbladh fortæller om Kolding Klatreklubs proces med at 

implementere Klubmodul 

Jens Winbladh fortæller om vejen til et velfungerende betalings- og medlemssystem, og 

opfordrer alle klubber til at tage beslutningen om at modernisere deres bogføring. 

 

10. Fastlæggelse af budget og kontingent 

 
Nicolaj Ørum-Petersen fremlægger budget og kontingent. 

Der budgetteres med et lille underskud i 2016, da vi har en stor egenkapital. 

 

Spørgsmål fra Margrethe Thuesen: Hvad er planen, når udviklingsprojektet løber ud? 

Nicolaj: Der er en ny fordelingsnøgle for tipsmidlerne under udarbejdelse – 

fordelingsprincippet bliver baseret på dels størrelse/driftsudgifter, dels penge til projekter, 

som er i tråd med DIF’s vision/politiske program 

Rikke Vestergaard: Når projektet er færdigt, fortsætter vi formentlig med at lave strategiske 

udviklingsprojekter med DIF 

Nicolaj: Forbund, som kun vil drifte, får det svært i den nye fordelingsnøgle – Dansk 

Klatreforbund står formentlig stærkt, fordi vi har mange nye projekter 

Lise Usinger: DIF’s vision ligger godt i tråd med det, som klatring kan – det kan føre til godt 

samarbejde med DIF om nye projekter 

 

Budgettet skal ikke godkendes, og der er ikke nogle forslag 

 

Afstemning om kontingent 2016: 

Bestyrelsen foreslår 35 kr. pr. medlem 

For: 56 

Imod: 0 

Blank: 0 

(der er nu 56 stemmer til stede i salen) 

 

Bestyrelsens forslag vedtaget 



 

 

 

11. Kaffepause 

 

12. Valg af bestyrelse:  

 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (2 bestyrelsesmedlemmer valgt i 2014 har 

valgt at udtræde af bestyrelsen i 2015) 

 

Der er ingen modkandidater, så valget handler om, hvem der kommer til at sidde for 2 år, og 

hvem der kommer til at sidde for 1 år. 

 

        Stemmer valgt for 

Lise Usinger, DBKK (genopstiller)    34 2 år 

Johannes Madsen, Aalborg Klatreklub (genopstiller) 46  2 år 

Mikkel Højgaard Larsen, DBKK    36  2 år 

Susanne Irvang, DBKK     17  1 år 

Marianne Due-Hansen, Sønderborg Klatreklub  20  1 år 

 

Ricka Hea og Nicolaj Ørum-Petersen har et år tilbage af deres valgperiode, så de fortsætter 

uden at være på valg. 

 

13. Oplæg af Margrethe Langhoff Thuesen om de første 2 år i Københavns 

Klatrecenter Blocs & Walls 

 

 

14. Valg af ordensudvalget:  

 

I 2014 blev Claus Christensen, Viborg Klatreklub valgt som formand og Niels Staun, Aalborg 

Klatreklub som suppleant, begge for en 2-årig periode 

 

  På valg: 2 medlemmer for 2 år 

Ole Brudsø, DBKK (genopstiller) 

Just Larsen, Næstved Klatreklub (genopstiller) 

 

Ingen modkandidater 

 



 

 

De to kandidater er valgt 

 

15. Uddeling af priser 

 

Årets ildsjæl: 

Simeon Smeele får overrakt prisen som årets ildsjæl for sit store arbejde med at skabe de 

nye faciliteter til Odense Sportsklatreklub. 

 

Årets klub: 

Holbæk Klatreklub tildeles prisen som anerkendelse af den lange proces imod at få gode, 

moderne lokaler. 

 

Æresprisen: 

Brian Nielsen tildeles prisen som anerkendelse af hans mangeårige formandskab i Østjysk 

Klatreklub, hvor han har været drivende kraft i opbygningen af klubbens gamle klatrevæg og 

for nylig er lykkedes med at opbygge en ny klatrevæg til klubben. 

 

 

16. Eventuelt 

Jens Ole Ødegården: Forsikring til klatring er dyrt – hvad gør folk? 

Carsten Isaksen: Vi anbefaler at benytte den tyske forsikringsløsning, som beskrevet på 

hjemmesiden. 

 

Lise Usinger: Efterspørger forslag til oplæg o.lign. i stil med brainstorm og de to oplæg til 

næste repræsentantskabsmøde 

 

Jens Winbladh: Efterspørger, at repræsentanter for bestyrelsen møder op til DM og 

overrækker præmierne. 

Nicolai Ørum-Petersen: Skulle have været der, men måtte desværre aflyse – ellers er 

bestyrelsen enige, og har lavet en liste over, hvilke medlemmer, der tager til hvilke 

konkurrencer. 

Jens Winbladh: Der er tendens til at forbundet er usynligt ude i klubberne, så det er fedt, at 

bestyrelsen er opmærksom på dette. 

Lise Usinger: Opfordrer til at klubber henvender sig og indbyder bestyrelsen til diverse 

arrangementer. 



 

 

Margrethe Thuesen: Det nu ikke noget, som motiverer mig ekstra meget i forhold til, at den 

lokale formand overrækker prisen. Der er andre måder, forbundet kan blive mere synligt – 

f.eks. gennem nyhedsbreve. 

 

Dirigenten takker af med forhåbningen om en stor fremtid for klatresporten og takker for et 

hyggeligt møde. 

 

17. Sandwich & øl/vand  

 


