
Torsdag den 26.2.2020 Referat af generalforsamling i klatreklubben 
Tilstede var Martin Z, Martin, Claus H, Carsten, Andreas, Josefine, Nicolas og Maia 
 
1. Valg af dirigent og referent. Maia Fribert 
2. Formandens beretning. Se side 2.  
3. Kassereren fremlægger regnskab. Sammendrag af regnskab er vedlagt i mail og kan gennemses på 
forespørgelse ved kassereren eller på generalforsamlingen.  
Regnskabet viser et sundt overskud, som skal bruges på at vedligeholde klubbens aktiviteter. Vi har 
besluttet at 100.000 skal gå til de nye klatrefaciliteter i DGI-huset. 
 
4. Fastsættelse af kontingent for 2018.  
Det bliver fortsat 600,- pr medlem, dog med familierabat, ved mere end 2 familiemedlemmer. 
5. Forslag fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen ønsker §1 i vedtægterne ændret fra: 
”Foreningens navn er Sydsjællands Klatreklub, forkortet SKK. Klubben har hjemsted på Gåsetårnsskolen og 
Vordingborg Uddannelsescenter i Vordingborg.” 
 
Til 
 
”Foreningens navn er Sydsjællands Klatreklub, forkortet SKK. Klubben har hjemsted på Gåsetårnsskolen og 
samt passende indendørsfaciliteter, pr. 2020 er dette ved Vordingborg Uddannelsescenter i Vordingborg. 
Det er den, til enhver tid den siddende bestyrelse, der udpeger passende placeringer for klubbens 
klatreaktiviteter, såfremt der kan opnås flertal i den siddende bestyrelse.” 
 
Denne ændring ønskes gennemført for på sigt at give mulighed for at vi kan flytte fra VU hallen til DGI 
Panteren 
Da vi ikke var nok stemmeberettigede, bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så vi kan 
ændre vedtægterne. 
6. Forslag fra medlemmerne. Skal være klubbens formand i hænde senest søndag den 18. februar 2020. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
7. Valg til bestyrelsen. Nye medlemmer af bestyrelsen er: Martin Zuslag som blev genvalgt, Nicolas Kobbork 
Andersen og Josefine Buch Stampe. 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.Vi valgte ikke nogen, da vi har nok bestyrelsesmedlemmer til hvis der er 
en der træder ud. 
9. Valg af revisor. Ragner Ekmann vil fortsat være vores revisor. 
10. Valg af revisorsuppleant.Vi valgte ikke nogen. 
11. Eventuelt.  
Den 16+17 maj renovering af tårnet, alle er meget velkomne til at hjælpe.  
Den 19/4 Klubtur til Blocks and walls. 
Den 5/6 grundlovs-klatring i træer og hygge på Lundby Efterskole. Alle er velkomne. 
Den 6/6 Klubtur til Kullen, for dem der selv kan sikre 
 
SydSjællands Klatreklub 
 
Claus Hemmingsen 
Formand 
email: claus@orehoj.dk 
Tlf: 42924001 
http://www.sydsjaellandsklatreklub.dk 



Formandens beretning 
Ved udgangen af 2019 er vores medlemstal ca. status quo, der har været en lille nedgang i fremmødet ved 
opstart til indesæsonen, til gengæld har vi se en del nye klatrere der vil prøve det af hvilket vi er meget 
glade for. 
Store dele af 2019 er gået med at komme videre med Projektet med at flytte til Panteren for bedre lokaler. 
Pt. mangler vi ca. 150.000 for at kunne realiserer projektet. Vi arbejder på flere fronter for at komme i mål, 
både for at rejse penge og er ved at indhente alternativt tilbud. 
I 2019 har vi modtaget bidrag fra Vordingborg Festuge som er øremærket til renovering af endnu en side på 
tårnet. 
Ud over det er der afviklet arrangementer som alt sammen hjælper til i regnskabet for klubben, så stor tak 
til alle de frivillige der hjælper til ved disse arrangementer. 
Vi deltog også igen i 2019 i Vilde Vulkaner som altid forløb dagene godt og vi havde mange glade børn 
igennem ruterne. Det samme var gældende under årets Stafet for Livet hvor vi bakker op omkring en god 
sag. 
Vi håber på mange nye medlemmer i 2020 og forhåbentlig også nye indendørs lokaler senere på året. Så 
spred endelig budskabet om os til venner og bekendte. 
På bestyrelsens vegne 
Claus Hemmingsen 
Formand 
 


