GF20: Generalforsamling I GAK Gadevang Klatring, lørdag d. 22. februar kl. 10 -12, i Sal 2.
Dirigent: Andreas. Referent: Ea Dehn
Deltagere: Mikael Holm Connor (formand), Tanja Garth Pedersen (revisor), Silas Østergård, Rolf Dehn
Larsen, Emil, Maja, Storm, Thomas Garth Pedersen (bestyrelsesmedlem), Jes Michaelsen
(bestyrelsesmedlem), John Hemberg (bestyrelsesmedlem) Andreas Kastoft (Chefinstruktør), Sofus
Both, Søren (næstformand), Flemming Dahl Pedersen(Kasserer), Ea Dehn (referent)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
Valg af bestyrelse
Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for
Juniorrepræsentanten.
8. Eventuelt.
9. Klatring
Ad.1 : Valg af dirigent og referent:
Se overnfor. Mødet er lovligt indkaldt.
Ad2: Formandens beretning:
Se vedhæftet noter fra formanden. Tak for kage til Thea og Thomas og for velbrygget kaffe til Maja .
Ad3: Behandling af indkomne forslag:



Forslag fra Silas => behandles af bestyrelsen.
Forslag fra Jes Mi vedr. navneændring:
Der stilles forslag om vedtægtsændring pba. Navneændring.
Først: Der stemmes om hvorvidt der skal ske en navneændring: 1 imod, resten for.
Navneændring er vedtaget.
Dernæst: Der stemmes om hvilket navn: a) GAK Hillerød Klatreklub b) Hillerød Klatreklub.
Navnet GAK Hillerød Klatreklub vedtages enstemmigt.



Forslag fra Mikael vedr. regler om udmeldelse:
§4 medlemsforhold, linie 4 fra ” ● Udmeldelse af klubben kan kun ske med måneds varsel ifht.
indeværende kontingentperiode.” til “● Udmeldelse af klubben er medlemmets eget ansvar, og
kan kun ske via GaK.klub-modul.dk”.
Forslag bakkes op af kasserer, som oplever en del administration forbundet med medlemmers
fortolkning af nuværende formulering.

Endvidere ønsker man i klubben at arbejde ud fra ”Keep it simple” devisen.
Det vedtages enstemmigt, at ordlyd ændres til: ”Udmeldelse af klubben er medlemmets eget
ansvar og kan kun ske via GAK klub-modul.dk, gældende fra indeværende
kontingentperiodes udløb”.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent:
Punktet flyttes både nu og i fremtidige mødeindkaldelser, til behandling efter punktet om forelæggelse
af regnskab og budget.
Ad 5: Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år:
Flemming (kasserer) gennemgår regnskab og budget.
Afskrivninger – væg afskrives over 10 år, da det er den periode vi er garanteret at kunne bruge salen.
Madrasser afskrives over 5 år. Alt andet afskrives løbende ved indkøb.
Det diskuteres om der skal laves hensættelser til forventede større indkøb af f.eks. nye madrasser og
reetablering af ny væg. Eller om der skal arbejdes med et 5-årigt budget. Bestyrelsen vil kigge på det.
Der udtrykkes også ønske om at klubben ikke som sådan laver opsparing, men løbende bruger sine
midler til glæde og gavn for medlemmerne.
Drømme – der skal være plads til at tænke stort – fx er flere inspirerede af https://www.dersteinbockzirndorf.de/ boulderanlæg ved Nürnberg. Der er fortsat ambitioner om at udvikle klubben. Hvordan det
skal tænkes ind økonomisk vil bestyrelsen arbejde videre med.
Lån – klubben har optaget lån til finansiering af anlæg. Der afbetales ca. 80.000 kr./år på disse lån.
Lånene er afdragsfrie. Der tales om hvorvidt disse skal afbetales før tid eller ej, mhp ikke at være
afhængige af et vist medlemsantal til at generer fremtidig indtægter. Det anføres at det måske ikke vil
være hensigtsmæssigt at afbetale før tid. Det træffes ingen beslutning.
Regnskab – der opfordres til at man fremtidigt udgiver forklarende noter til regnskabet, så alle kan læse
og forstå det.
Klubudstyr – det vedtages at klubben som sådan ikke skal have såkaldt blødt udstyr til udlån (reb
m.m.). Det kan være hensigtsmæssigt at klubben har en lille smule blødt udstyr, som er i en instruktørs
varetægt. Dette udstyr skal ikke ligge i et fælles skab, hvor man kan låne det. Instruktører forventes
ikke selv at stille udstyr til rådighed ifbm kurser, derfor kan de have klubudstyr i deres varetægt og
under deres ansvar, som ikke er til generelt udlån. Crash-pad og fører/bog betragtes ikke som blødt
udstyr og kan fortsat udlånes.
Byggeregnskabet for 2019 afsluttes da det er en forudsætning for at få udbetalt de endelige midler fra
LOA-fonden (Lokale og Anlægsfonden). Der venter stadig klubben en bygge-regning ifbm
færdiggørelse af klublokalet på balkonen. Der foreligger et tilbud på ca. 40.000 kr. Arbejdet er sat i
gang og forventes udført i løbet af den næste måned.
Nøglegebyr – bibeholdes.
GAK shop – skal ikke generere overskud; en ment som en service for medlemmer.
Alle medlemmer kan få 20% rabat ved køb igennem klubben hos Gubbies. (https://www.gubbies.dk/)

Alle medlemmer kan få X% rabat ved køb hos Aire Libre Import (http://al-import.dk/), Kastanievej 37,
3480 Fredensborg, mobil: 28 20 69 65, mail: info@al-import.dk.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent:
Nuværende kontingenter (fremgår af klubbens hjemmeside: https://gadevangklatring.dk/) bibeholdes.
Enstemmigt vedtaget.
Ad 6: Valg af bestyrelse:
På valg: Formand; Mikael Holm Conner. Bestyrelsesmedlem; Jes Michaelsen og Thomas Garth
Pedersen. Junior repræsentant; Silas Østergaard.
Alle genopstiller – alle er genvalgt.
Ad 7: Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for
Juniorrepræsentanten:
Revisor: Tanja – genvalgt.
1. revisor suppleant – Johan Pelck Olsen– genvalgt.
1. bestyrelsessuppleant over 18 år – Andreas – genvalgt.
1. suppleant for juniorrep. – Robin Dehn – genvalgt.
Ad 8: Eventuelt:
Forslag fra Sofus – kan vi lave et 1-måneds prøvemedlemsskab.
Der fungerer ikke administrativt ifht klubmodulet og ”keep it simple” tankegangen. Det kan ikke lades
sig gøre ifht reglerne for foreninger (kræver min 3 måneders medlemskab). Det er i konflikt med
”foreningsånden”. Mao – det er der ikke stemning for.
Forslag fra John – skal vi overveje at ændre indmeldelsesperiode så den gælder fra 1/7 og et år frem,
fremfor at følge kalenderår. Fordel: for mange mennesker er januar en økonomisk tung måned og for
mange unge sker der skift i livet omkring sommeren, fx hvis man skal skifte uddannelse, bosted, m.m.
Nogen mener det gøre administrationen mere besværlig for kasseren. Der vedtages ikke noget.
Forslag fra Silas – nederste greb på moonboard er for tætte på madrassen. Man kommer i kontakt med
madrassen når man skal bruge grebet. Kan det ændres? Kan der skæres af madrassen? Kan man
fjerne kilen og bare ombukke madrasbetrækket? Vil madrassen forskyde sig i betrækket hvis man
skærer noget af madrassen af? Hvad vil det koste at få det ændret? Bestyrelsen vil undersøge det.
Kan det lade sig gøre at etablere en Pull-up-bar eller noget der kan bruges på samme måde? Det
pointeres at visse pull-up barer ikke er hensigtsmæssige for unge – de er skadelige for hænderne. Der
tales om evt at finde en løsning der kan fungere på sammen måde og som kan etableres på tværs fra
moonboard og ind imod væg, så det er over madrassen. Bestyrelsen undersøger. Silas oplyser om at
den tapegraderingsliste som hænger på vores væg ikke er helt korrekt graderet. Det aftales at John
reviderer den. Silas foreslår at der etableres en kaosvæg i hjørnet af salen. Det aftales at man vil prøve
det af (f.eks. i en to måneders periode) ifbm rutebyg, når der er indkøbt flere greb og når der har været
kigget på at nogle af de gamle greb fra Kessers sal kan bruges. Silas stiller ønske om flere greb til
moonboard. Der mangler et bestemt sæt trægreb før at den er komplet. Det vedtages at Silas sender
indkøbs-request til Andreas med præcist hvilket sæt der mangler og det sæt vil så blive indkøbt ifbm
det kommende planlagte indkøb af greb.

