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1. Valg af dirigent
• Bestyrelsen foreslår Douglas Hunter – Godkendt.
2. Valg af referat
• Bestyrelsen foreslår Thor – Godkendt.
3. Formandens beretning
• Jens fortæller en masse.
i. Historie – 2012 startede klubben på Dalbygade.
ii. Frivillige driver værket. Der er blevet brugt rigtigt mange timer.
iii. Bestyrelsens arbejde gennemgået løst.
iv. Træningsområdet blevet bygget 2018.
v. Indkøb – Mad til frivillige, Udstyr osv osv osv.
vi. Oprydningsdag.
vii. Multirummet blev indtaget i 2018.
viii. Grebs indkøb.
ix. Junior klatring – Ungdomsklatring.
x. Koldings første DK mester i klatring. 3 Deltagere til Junior DM i Odense, kom og støt
op.
xi. Youngguns – i Juni
xii. Tiltag – Yoga, Træningsworkshop for nye, Fysisk klatretræning ved Camilla.
xiii. Rute bygning – de arbejder i det skjulte, men antallet og alderen af ruterne taler sit
tydelige sprog. Vores kokke – sur kok = dårlig mad, glade rutebyggere give gode
ruter.
xiv. Boulder DM 2018 – Kæmpe fest! Forbundet er altid dybt imponeret over vores
konkurrence.
xv. Boulder cup 2. februar – forældre er en stærk ressource. Deltager rekord inden for
DKLAF.
xvi. Klubtur – Gerne flere. Klatretur på klippe en gruppe på FB – Snak med Thomas
Sigsgaard.
xvii. Film – 1 ud af 3 byer i DK. Jens pressede sgu på.
xviii. Bump på vejen, for sådan er det jo, når vi er mange.
xix. 2019? Visions dag i start januar med konsulent fra DGI.
xx. Nye i bestyrelsen – nogle smutter, nogle er på valg.
• Beretningen er godkendt af forsamlingen.
4. Forelæggelse af regnskab og budget
• Louise fremlægger regnskab til godkendelse og fremlægger budget.
• Regnskab: Indtægterne har været stigende, flere medlemmer, indmeldelsesgebyr, ekstra
ordinært tilskud i forbindelse med konkurrencer, DGI har smidt penge til sko via
fondsmidler, et godt overskud på 90.000+ kroner. Pengene skal ud og arbejde for os.
521.000 kroner på kistebunden.
i. Snakken faldt på arrangementer
• Budget: Det er ikke færdigt, men det er meget tæt på færdigt, det minde meget om 2018.
Der skal laves nogle større vurderinger omkring investeringer osv. En snak omkring at der
er et budget som er 5-10% mere på flere af tallene.
5. Fastsættelse af kontingent
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Kolding Klatreklub

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. – Godkendt.
Dalbygade 40
6000 Kolding
Kommentarer
Tlf. 26 15 09 26
i. Børnene giver samme kontingent som alle andre og samtidig giver dewww.koldingklatreklub.dk
tilskud. De
har færre timer. Børnene kræver mere af instruktør/træner osv.
ii. Forsøg på at holde på de unge.
iii. Måske sprede træningen ud på flere dage.
iv. @Bestyrelsen: Gør mere opmærksom på manglen på frivillige til nogle opgaver.
Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
• Ingen indkomne forslag
• Bestyrelsen fremlægger vision og missions arbejdet
i. Kultur
ii. Intro
iii. Krav
iv. Opgave - funktionsmatrix
v. Træningskoncept
vi. Ekstern brug af hallen (DKLAF / ”Private”)
vii. Nøglebriksystem
Valg til bestyrelsen
• Jens, Mikkel og Thor er på valg. Jens og Mikkel modtager genvalg, Thor træder ud.
• Michael Fyhn, Louise, Peter Thomsen stiller op. Jens, Mikkel og Louise er valgt.
• Louise har forladt bestyrelsen i sidste øjeblik og Lars træder derfor ind i stedet for hende.
• Der skal vælges to suppleanter. Peter, Michael og Anders stiller op. Peter og Michael er
valgt.
Valg af regnskabskontrollant
• Andreas stiller op.
Eventuelt
• Ombygnings workshop – 9. april handler om at man kommer med ideer eller motivation
eller vil være tovholder eller man på en eller anden måde vil lægge energi i det. Kan man
ikke den 9.april, så kan man altid tilslutte sig senere eller sende en mail eller stikke Mikkel
eller Thomas en seddel. Der kommer flere workshops både omkring ombygning og de
andre visioner.
• Intentioner om at komme ud på klipper og klatre? Selvfølgelig er der det, men folk må
meget gerne selv tage initiativ og arrangere ture osv.
• Vin uddeling:

