2019.02.28 referat GF 18 i Sal 2, GaK Gadevang Klatreklub
Dirigent: Johan Pelck Olsen, fremmødte medlemmer: 11, fuldmagter: ingen.
Referent: Mikael Holm Conner
Dagsorden:
 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
 Eventuelt
Formandens beretning
Hørt og applaus ville ingen ende tage…
Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer
Forslag 1:
§1 - Foreningens navn og hjemsted
Linie 1 Foreningens navn er GaK Gadevang Klatring, og dens hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
ændres til enten;
1. Foreningens navn er Hillerød Klatreklub. For: 2, ikke vedtaget
2. GaK Hillerød Klatreklub. For: 3, ikke vedtaget
3. GaK Gadevang Klatreklub. For: 7 = vedtaget
Beslutning: GaK Gadevang Klatring skifter navn til GaK gadevang Klatreklub
Forslag 2:
Overskriften "Vedtægter for GaK (Gadevang Klatring)" ændres til "Vedtægter for GaK Gadevang Klatreklub".
Beslutning: Vedtaget
Forslag 3:
§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
Linie 2 Foreningens hjemsted: Gadevang Asyl, Rankeskovvej 4, 3400 Hillerød
ændres til:
Sal 2, ℅ Hillerødsholmskolen, Hillerødsholmsalle 2-4, 3400 Hillerød.
Beslutning: Vedtaget, med det forbehold at skolen godkender det.
Forslag 4:
§4 ændring ifht medlemsindmeldelse. linie et: gak.klub-modul.dk.
Beslutning: Vedtaget
Forslag 5:
§4.1 ændres til under 18 år
Beslutning: Vedtaget

Forslag 6:
§ 6.1
andet afsnit
Bestyrelsen udpeger sikkerhedsudvalget, efter indstilling fra den samlede instruktørpulje. Udvalget skal
varetage instruktøruddannelsen og den daglige sikkerhed på klatrevæggen. Sikkerhedsudvalget udfærdiger
og vedligeholder sikkerhedsbestemmelser for klatrevæggen.
ændres til:
Bestyrelsen er eller udpeger sikkerhedsudvalget. Udvalget varetager den daglige sikkerhed og retningslinjer
for anvendelse af klubbens klatrevægge. Sikkerhedsudvalget udfærdiger og vedligeholder
sikkerhedsbestemmelser for klatrevæggene.
Beslutning: Vedtaget!
Forslag 7:
§ 7 - Kontingent
Kontingent forfalder årligt den 1. marts.
ændres til
Kontingent forfalder årligt den 1. januar
Beslutning: Vedtaget
Forslag 8:
§ 7 - afsnittet:
Kontingent: Gældende fra 1/1 2018
Børn: 0-12 år: 150 kr pro anno
Ungdom: 13-18 år: 400 kr pro anno
Senior: 19- år: 600 kr pro anno
Passivt: 0-103 år 100 kr pro anno
Familierabat: se §4.
Dagskontingent: voksne dkr. 50,-/ børn dkr. 25,- inkl. kaffe, udstyr og skolån.
Indmeldelsesgebyr: dkr. 0,ændres til
Kontingent, dagskontingent og indmeldelsesgebyr skal fremgå af klubbens hjemmeside.
Beslutning: Vedtaget
Fastsættelse af kontingent
Hvis der er nogen der kommer med forslagsændringer smadrer formanden dem 
Punktet udgår fremadrettet pga GF beslutning sidste år om, at bestyrelsen har pro cura til fastsættelse af
kontingent løbende gennem året med en månedsvarsel ved ændringer.
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år
Godkendt!
Valg af bestyrelse
Hvem er på valg?
Næstformand: Søren Wassard er på valg
kasserer: Flemming Dahl Pedersen er på valg
juniorrepræsentant: Tilde Garth Pedersen på valg.
Medlem: John Hemberg er på valg.
Hvem ønsker genvalg til bestyrelsen?

Næstformand ønsker genvalg, kasserer ønsker genvalg, medlem ønsker genvalg, juniorrepræsentant ønsker
ikke genvalg. Alle med ønske om genvalg til bestyrelsen: Valgt!
Silas Østergaard ønsker, at stille op som juniorrepræsentant. Valgt!
Bestyrelsen 2019 består af:
Mikael Holm Conner: formand
Menigt medlem: Jes Michaelsen, Thomas Garth Pedersen
Juniorrespæsentant: Sila Østergaard
Valgt til bestyrelsen på GF: Søren Wassard, Flemming Pedersen, John Hemberg.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling.
Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for
juniorrepræsentanten
Revisor: Tanja Gart Pedersen ønsker genvalg med ønske om mere og tidligere samarbejde med kasserer
omkring revision af regnskab. Genvalgt!
Revisorsuppleant: Johan Pelck Olsen. Valgt!
Bestyrelsessuppleant over 18 år: Andreas Kastoft. Valgt!
Juniorsuppleant: Robin Dehn. Valgt!
Eventuelt
Nøgler
Det bliver sådan, at alle over 18 år får en nøglebrik til Sal 2. Unge under 18 år kan få dispensation fra dette
forudsat forældre/ værge ansvarliggøres herfor. Nøglebrikker virker til hovedindgang ved Hallen, og fra
Østsiden mod Selskovvej.
Der er et nøglegebyr på dkk 100 pr nøglebrik. Der udleveres en guide til alarm/briksystem. Nøgler er
personlige og må ikke lånes ud.
Åbningstider
GaKs åbningstider er åbningsmuligheder, hvor de enkelte medlemmer selv er ansvarlige for at åbne. Det
betyder også, at der ikke er åbningstider, som i kommercielle centre, hvor døren er åben og der er
servicepersonale.
Parkering med bil skal foregå på allerede eksisterende p-plads på Hillerødholmsalle
Hold
Medlemsforslag fra Bo om, at GaK opretter hold til træning. Generalforsamlingen refererer til, at har
medlemmer gode idéer og/eller brok er man som minimum medlem i det udvalg der skal gøre noget ved
det. Bestyrelsen vil hjertens gerne være sparringspartner, men ikke nødvendigvis udfører.
Slackline
Medlemsforslag fra Henrik om Slackline i Sal 2.
Generalforsamlingen foreslår 1) der efterstræbes samme tilgang som i ovenstående vedr ”hold”, 2) at
indendørs slackline foreslås opsat i Kessers Sal mellem limtræsbjælkerne, og Gadevang Asyl naturligvis
inddrages i dette. Desuden foreslås at slackline opsættes udendørs
Vigtige dogmeregler i GaK
 Alle er lige for kontingent!
 Har du en god idé og/eller brok er du som minimum med i det udvalg der skal gøre noget ved det!
Således faldt bogstaverne på plads

Mikael Holm Conner
Referant til den ordinære generalforsamling i GaK
28.03.19

