Generalforsamling FFK
Onsdag d. 13.03.19
Valg af stemmetællere
- Bestyrelsen peger på Mads og Asger
Valg af dirigent
- Bestyrelsen peger på Mads
Formandens beretning
[SE Bilag 1- FORMANDENS BERETNING]
(Godkendt)
-

Datoer for ture fremgår af hjemmeside og Facebook.

Regnskabsaflæggelse
- Kontingent indtægter er steget fra 2017 men har ikke ramt det budgetterede beløb
- Kæmpe indtægt på kurser og gæsteklatring.
- Vi har købt mere grej end budgetteret med til gengæld har vi ikke benyttet hele budgettet
sat af til vægbygning og -vedligeholdelse.
(Godkendt)
Behandling af indkomne forslag
- Der er ikke indkommet forslag.
Fastsættelse af kontingent og pris for dagsbillet
- Pris for dagsbillet
- Vi holder på prisen
- Fastsættelse af kontingent
- Vi fastholder kontingent på 400 kr/år.
Fremlæggelse af budget
- Tilføjelse af timebetaling af lokaleleje til Kbh Kommune, 2250 kr/ halvår.
- Budget for udstyr sættes = 0
- Budget for vægbyg sættes ned
- Med det nye budget går vi ca. i nul hvilket er fordelagtigt.
Valg af formand
- Mathias stiller op til genvalg.
- Mathias genvælges enstemmigt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Emilie stiller op til bestyrelsen
- Godkendt
- Jeanne genopstiller (også som kasserer)
- Godkendt
- Jonas genopstiller
- Godkendt
- Asger genopstiller
- Godkendt
- Mads stiller op som suppleant
- Godkendt
Valg af revisor
- Kenneth genopstiller som revisor
- Godkendt
Eventuelt
- Klubmodul
- Regler for klatring
- Vægvagt
- Vi skal ikke som sådan udpege en vægvagt til hver klatring, men
der skal være et K2-uddannet medlem til stede som også er
ansvarlig for nøglen til udstyrsrummet.
- Medlemskort
- Færdige men ikke uddelt.
- Uddannelse af instruktører
- Mathias ser på mulighederne for uddannelse af instruktør 1-2
- Børn
- Mulighed for en børnevæg
- Børneattest?
- Det er en meget god idé, at få indhentet for en sikkerheds skyld.
- Politiets godkendelse af væggene hvis de skal benyttes til offentlig forlystelse
- Træktest hos enten Force Technology eller Teknologisk Institut.
- Force: 8000 kr for alle topankre
- DGI-byen presses for at betale, men det går langsomt.
MØDET ER HÆVET.

Bilag 1- FORMANDENS BERETNING

Formandens beretning , FFK, 13. marts 2019

For et år siden fik foreningen en næsten helt ny bestyrelse. Dette skete efter flere år med
en lav aktivitet i foreningen og bestyrelsen. Med den nye bestyrelse kom der flere nye
kræfter til og flere nye gode tiltag.
Fokuspunkter for bestyrelsen har det sidste år været: styr på administration,
hjemmeside, udvidelse af indendørsvæggen og flere klubture.
Det er vi mere eller mindre lykkedes med, selv om ting tager længere tid end man regner
med.
Dgi- byen er tunge at danse men, vi håber meget snart at kunne åbne de 4 nye sektioner
på indendørsvæggen.
Vi har været nød til at skifte hjemmeside da den vi havde pludseligt døde.. Vi er skiftet til
klubmodul som er et skræddersyet produkt til foreninger som dansk klatreforbund
betaler for os. Vi håber at det bliver et positivt skift idet siden på sigt vil kunne lette
kasserer arbejdet. Med det sagt vil vi fortsat bruge Facebook som diskussionsforum for
nyheder og dag til dag spørgsmål.

Som forening skal vi selvfølgelig have nogle medlemmer. Vi var i 2018 29 medlemmer,
hvilket er en rigtig positiv stigning ift. 2017 hvor vi var 17 medlemmer. I 2019 håber vi
selvfølgelig på endnu flere medlemmer.
Vi havde 3 klubture sidste år til Kullen, Göteborg og Bornholm. Det var alle rigtig
hyggelige ture, men der deltog desværre kun meget få personer.
Jeg har tænkt meget over hvad det er som FFK har og i fremtiden skal tilbyde for at
retfærdiggøre sin eksistens. Vores force som forening i det københavnske klatre-miljø er
pt. bl.a. den lave pris og at man aldrig skal stå i kø til ruterne. Men det halter mht. det
sociale, til spændende events og deltagelse på klubture. Samtidigt skal vi have oprette
en rutebygger gruppe af frivillige som vil være med til at sørge for at vi oftere får nye
ruter så man altid kan finde udfordring på vores vægge. Disse punkter er især det jeg
synes at bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år.

Som foreningens navn også antyder, så kunne en af foreningens styrker være at hjælpe
medlemmer om at komme på flere og spændende eventyr i naturen. Til sommer holder

foreningen træf til Saas-Grund i Schweiz hvor der er rig mulighed for at blive introduceret
for friluftsliv i den fantastiske natur som der findes i alperne og de muligheder for
klatring, vandring og bjergbestigning som der er. Dette kræver dog tid og penge at lære
denne kunnen hvilket jeg håber at flere af vores medlemmer vil investere så de kan
opleve det som jeg personligt synes er det fedest overhovedet.

