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Til stede var bestyrelsen samt ca 20 medlemmer
Jesper Schjællerup blev valgt som dirigent og Annette Dahl som referent

Beretning fra bestyrelsen:
 Lukkede den gamle klub i januar, etableret låneklub i ASV og opstart af ny klub i
efterår.
 Mistede 60-70 medlemmer på lukningen men er lige nu oppe på 140 medlemmer.
Dvs en tilgang på mere 100 nye medlemmer siden oktober.
 Bestyrelsen har arbejdet meget med indretning af klubben. Meget frivilligt arbejde
– tager tid, men er snart færdig.
 Boulderen er bygget fra bunden og står helt færdig og klar til brug ultimo marts
 Åbent hus arrangement afholdt i november. Stor opbakning med op til 150 gæster.
 Mange sikringskurser og ny i klatring – fulde hold. Alle instruktører på hårdt
arbejde. (Hassan, Peter, Max, Sebastian, Brian og Hassel)
 5 nye instruktører bliver uddannet her i marts (Simon, Kenneth, Emil, Søren og
Annette)
 Lars Reenberg gik ud af bestyrelsen forrige sommer. Hassel tog Lars’ post og
Simon Sørensen indtrådte i bestyrelsen.
 Lounge miljø bliver snart færdig også
 Brian har været formand i 12 år, men går af. Takker for nogle spændende år.
 Ingen bemærkninger fra medlemmer til beretningen
Forelæggelse af revideret regnskab:
 Underskud på 12.000 kr
 Godkendt i forhold til de store investeringer
 Regnskabet godkendt
Kontingentfastsættelse:
 Bestyrelsen foreslå en forhøjelse med 50 kr på kontingentet og med en mulighed
for at betale hel-årsmedlemsskab fra 1/1 2017.
 Fremtidig halvårligt kontingent fra 1/7 er 450 kr for juniorer og 550 kr for seniorer
 Fra 1/1 2017 koster et halvårligt kontingent 500 kr for juniorer og 600 kr for seniorer.
 Fra 1/1 2017 koster et helårligt kontingent 900 kr for juniorer og 1100 for seniorer
 Forhøjelsen blev godkendt
Der var ingen indkomne forslag
Valg af formand
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Kandidat Annette Dahl
Ingen modkandidater
Enstemmigt valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Der skulle vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer
 Simon og Emil genopstiller til bestyrelsesmedlemmer.
 Der var foruden de to yderligere 3 medlemmer der stiller op. Vi var derfor i
kampvalg.
 Simon, Emil og Hassan er valgt til bestyrelsesmedlemmer
Valg af junior bestyrelsesmedlem
 Mikkel Lorentzen stiller op
 Enstemmigt valgt
Valg af suppleanter
 Der skal vælges to suppleanter.
 Der er 3 kandidater der stiller op, så vi var i kampvalg.
 Jørgen Lorentzen og Kristian Hasselstrøm vælges
Valg af revisor
 Jesper Schællerup genopstiller
 Enstemmigt genvalgt
Valg af revisor suppleant
 Anette Sørensen opstiller og vælges
Ingen punkter til eventuelt
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