
Dagsorden - Generalforsamling 2023

Dato: 20. februar 2023 klokken 18.00-20.00

Sted: Kolding Klatreklub

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på – Afventer

Valg af referat
Bestyrelsen peger på – Afventer

Formandens beretning
v/ Gary Britton

Fremlæggelse af regnskab og budget.
Gary Britton fremlægger

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Indkomne forslag

Se bilag 1

Kompensation af nøglepersoner (bagudrettet) – skal
godkendes af generalforsamlingen
Fortsættelse af nuværende niveau og personer

● Niveau 1: Kompensation på op til 5.600 kr årligt, samt kontingentfritagelse til
klubbens formand

● Niveau 2: Kompensation på op til 2.800 kr årligt, samt kontingentfritagelse til
klubbens bestyrelsesmedlemmer. (Resten af bestyrelsen)

● Niveau 3 (fastsættes af bestyrelsen, her om orientering): Kompensation for
ekstraordinær indsats (5.600 kr. årligt, samt kontingentfritagelse) – Peter Thomsen,
Rasmus Dahlstrøm, Charlotte R. Warming-Rasmussen, Lars Skovbjerg.



● Niveau 4 (fastsættes af bestyrelsen, her om orientering): Kompensation for
ekstraordinær indsats (Kontingentfritagelse): Kasper Gram, Sarah Ellyatt, Christian
Buita.

Valg til bestyrelsen

Stemmeberettigede: Betalende medlemmer der er til stede

3 bestyrelsesposter skal besættes – (Vælges for 2 år)

På valg – Gary Britton (genopstiller), Morten Borre Sørensen (genopstiller), Tore Møller
(genopstiller ikke)

Kandidater:
● Gary Britton (Genopstiller)
● Morten Borre Sørensen (Genopstiller)
● René Henriksen (Jonas’s far)
● Frede Rudolf
● Christian Buita

Valg af Suppleanter – (vælges for 1 år)
1 post skal besættes
Kandidater:

● Peter Thomsen (genopstiller)

Valg af regnskabskontrollant – (vælges for 1 år)
1 post skal besættes
Kandidater:

● Andreas Tolstrup Laursen (Genopstiller)

Eventuelt

–



Bilag 1 -

Mikkel Rudolf

Skal der være krav om brug af assisteret bremse i Kolding klatreklub?

Steffan Warming Rasmussen

1. Konkret vil jeg foreslå at dyrke Yoga mere og få flere instruktører på, så der kan være
afløser ifbm. sygdom, ferie mv. Jeg mener, at det kan trække gode
medlemsindtægter til, hvis der reklameres med det.
Jeg mener også at der i den sammenhæng skal en regulær løn til og være tale om
en ansættelse. At drive yogaforretning.

Der skal i så fald ansættes en person til at drive det. Jeg tænker der kan været et
stort potentiale i at dyrke det rent økonomisk for klubben.

2. Mulighed for nøgleadgang uden at være ansvarlig nøglevagt – dette mod betaling.
Altså en anden medlemsskabsform.

Sara Dinesen Ellyatt

Jeg vil gerne stille et forslag:

1) ændre yoga/træningsrum radikalt, så bøfrummet bliver større, og sætte en masse
opbevaring op på væggene, så gulvet bliver frit. Evt. gøre det til ét stort rum.

2) købe en romaskine.


