Indkaldelse til Generalforsamling i Skibby KlatreKlub
Søndag d. 25. oktober 2020 kl. 15.00 ved væggen
Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent

Tjalfe blev valgt

2. Valg af referent

Heidi blev valgt

3. Aflæggelse af beretning

Vi har været hårdt ramt af Corona det sidste år, men vi er
glade for den opbakning klubbens medlemmer. Der har
været et par enkelte ture og klatre til Sverige i klubben. Godt
initiativ. Vi vil gerne have flere ture fremover. Vi kan glæde
os over alle de nye medlemmer, der trods coronaen, kom
efter sommerferien. Nu tæller vi 45 medlemmer.

4. Forelæggelse af revideret
regnskab

Det går godt hvad det økomiske gælder. Vores
kassebeholdning er steget med 10.000. Det udstyr vi købte
sidste år, reb og seler, har vi fået dækket af kommunen.
Regnskab godkendt.

5. Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent Pt. er det 400 kr for voksne og 300 kr for børn. Formanden
foreslår at bestyrelsen får det gratis. Det var der ikke
stemning for.
7. Valg af bestyrelse
a. Formand: Tjalfe er på valg
b. Næstformand: Robin er ikke
på valg i år
c. Kasserer (ulige år): Kim er
ikke på valg i år

a.
b.
c.
d.

Tjalfe, som formand, modtog genvalg.
Robin er ikke på valg – næstformand
Kasserer, Kim A, er ikke på valg
Mickey er ikke på valg.
Heidi er på valg og modtog genvalg.
Lars stiller også op og er blevet valgt.
e. Suppleant Anja er på valg, og modtog genvalg.

d. Bestyrelsesmedlem (1 i lige
år og 1 i ulige år):
Mickey er ikke på valg i år,
Heidi er på valg
e. Suppleant: Anja er på valg

8. Valg af revisor: Paw er på
valg

Paw modtog genvalg (in abcentia).

9. Debat af retningslinier for
Corona (tilføjet her så der
evt. kan stemmes om regler
og tiltag)

Umiddelbart tænker vi, at vi godt kan gennemføre
søndagsklatring selvom vi er over 10. Vi tænker, da vores
medlemmer er under 21 år, gælder forbuddet med de 50.
Der er forslag om at dele klatretiderne op om søndagen. DGI
skriver til gengæld, at ansvarlige voksne tæller med under de
50 i forsamlingsforbuddet. Det er også vægvagtens ansvar at
folk ikke deler seler og sko, så de ikke smitter hinanden. Der
er forslag om at ligge de brugte seler og sko på gulvet eller
et andet separat sted, så vi er sikre på at de ikke bliver brugt
af andre. Kim A låner et par af spejdernes børneseler til i
øjeblikket hvor vi er lidt spidsbelastet, indtil de nye
medlemmer får købt deres egne.
Vi afventer den forventede udmelding fra klatreforbundet i
morgen.
Indtil videre tænker vi, at alle voksne skal have mundbind
på, når de bevæger sig rundt i hallen. Det er op til vægvagten
at holde øje med om folk står for tæt ved væggen og påpege
det.
Tirsdagsklatringen kan være kritisk, da forsamlingsforbuddet
på de 10 gælder her. Vi må tage det fra gang til gang og dele
os op hvis bliver over 10 omkring væggen.

10. Eventuelt

Godkendt formand:

• Lars foreslår fast punkt på budgettet der går til en rutebygger 1-2 gange årligt, som det der skal holdes i januar.
Lars går videre med projektet.
• Der er også forslag om at udbygge bouldergrotten til 4,5
meters højde, ved at flytte taget og flytte lydisoleringen
over på den væg hvor taget hænger. Kim A. har henvendt
sig til kommunen med vores tegning og idé.
• Der er forslag om indkøb af låne-klatresko i de størrelser vi
mangler. Kim A låner et par af spejdernes børneseler til i
øjeblikket hvor vi er lidt spidsbelastet, indtil de nye
medlemmer får købt deres egne
• Datoer hvor vi ikke kan klatre: 9.-12. december, 11.-14.
januar, 18.-21. januar, 3.-6. maj, 10.-11. maj. Der er
ligeledes lukket i hallen 23. december – 1. januar.
• Kim A. booker hallen hos kommunen, så vi kan klatre 27.
og 29. dec + han rykker for byggetilladelse og på biplydene
på exit-skiltene. Mon de skal have nye batterier?

Godkendt næstformand:

