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Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent + stemmetællere 
4. Formandens beretning 
5. Udvalgsformændenes beretninger 
6. Kasserer - Regnskab, Budget, Kontingent 
7. Evaluering af Pro-Rutebyg 2022, samt ny Rutebyg-struktur 
8. Forslag fra medlem: Øget løn til Pro-Rutebyggere 
9. Flytning af herreomklædning 
10. Køb af klubhus i Sverige 
11. Større medlemsindflydelse på greb indkøb 
12. Trægreb til kaosvæg 
13. Nye madrasser, pvc og filt 
14. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor 
15. Evt. 

 
 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent: 
 
Rune Duus Bendixen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen godkendes enstemmigt. 
 

3. Valg af referent + stemmetællere 
 
Referat: Thomas Eberhardt 
 
Optæller: Maria Schmidt og Kristian Aagaard 
 
Deltagere optælles, i alt 56 medlemmer til GF 
 

4. Formandens beretning. 
 
Formanden beretter om ændringer i Klubben. 
 

Faciliteter: 
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Der er blevet sat bundankre, standplads ankre og trænings ankre op på 
højvæggen. 
Grebsvaskemaskinen er blevet installeret. 
Kortlæser (der arbejdes stadig) 
 

Organisering: 
 
Vi har ansat ny sekretær. 
 

Diverse: 
 
Vi har afholdt boulder Bäst. 
Kickstarter er kommet op igen. 
Klubben er åben som normalt. 
Vi holder Klubtur til Fontainebleau. 
 
 

5. Udvalgsformændenes beretninger: 
 

Højvægsudvalget: 
 
Tobias beretter: 
alt det der er sket: 
Der er kommet godt gang i væggen med nye ruter, ankre til multipitch og flere 
kurser. 
Vi har fået opsat bundankre og der er nye greb. 
Der opfordres derfor til at komme og være med til at sætte nye ruter. 
 

Festudvalget: 
 
Vi har ikke holdt noget grundet Corona, Men vi har planer og det kommer, så bare 
glæd jer til 2022 
Der er altid plads til flere i udvalget. 
 

Turudvalget: 
 
Der har været ture til Kjuge, indtil videre og så skal vi til Font, hvor NKK har lejet et 
hus, med masser af telt plads. 
 
I udvalget har vi snakket om 2 store ture, 2 i foråret og en i efteråret. 
Så det arbejdes der på. 
Kom endelig og hver med. 
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Bananna udvalget: 
 
Der er kommet nyt underlag ved Bananna. 
I maj kommer Gubbies og udskifter vægplader. Og så er der jo Bananna Open den 
11. juni. 
 

Klubdag:  
 
Kæmpe succes. 
Vi fik lavet: 
Campusboard 
Slab chaos i loungen. 
Vi forsøger at have dem i kalenderen så tidligt som muligt. 
Hvis i interesseret så skriv til facilitet@nkk.dk og vær med. 

 
Konkurrenceudvalget: 
 
Det var en fornøjelse her i weekenden, men vi kunne godt bruge nogle flere som 
har lyst til at være med.  
Der kommer børne konkurrence + Bananna Open. 
 

Rutebygsudvalget: 
 
Den ekstraordinære GF gik primært på at finde ud af, hvordan Pro-byg skulle 
fungere. Det blev besluttet at vi skulle køre en prøve periode med Pro-rutebyg 
assisteret af frivillig byg, et budget i prøveperioden for samme blev også vedtaget. 
 

6. Kasserer - Regnskab, Budget, Kontingent. 
 
Corona har haft indflydelse på vores regnskab. 
Vi åbnede for nogle ekstra medlemskaber, da vi tænkte det gav mest værdi, udover 
Buddy ordning som også påvirker budgettet. 
 
Vi fik søgt en masse tilskud pga. Covid-19 
 
Det har været meget det samme som sidste år - huslejen har vi ikke skulle betale 
for i perioder hvor NBH har været lukket, det samme gælder for rengøring. 
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Projekterne: 
 
Vi har lagt ny asfalt på Bananna. 
 
Filtbelægningen af madrasserne blev sat på pause efter at Gubbies, som skulle 
lave filtbelægningen, trak i land efter at have gennemgået madrasserne, fordi de 
mener den øverste PVC var i for dårlig stand. 
De synes vi skulle skifte madrasserne og få lavet det hele i en omgang. 
 
Der er en stor del på boulder diverse grundet at vi har haft 3 sekretærer i løbet af 
2021 som har posteret lidt forskelligt. 
 
Det relevante er at vi havde -100 tusinde, årsagen er at vi har brugt penge på at 
købe Climblabs grebsvask kabine, filt og asfalt. 
 
I forhold til asfaltbelægningen ved Bananna, har vi lavet den aftale med kommunen 
at de gjorde klar, og så betalte vi for at asfalten blev lagt. 
 
Budgettet er enstemmigt stemt igennem. 
 
 

Budgettet 2022: 
 
Vi har flere indtægter grundet medlemsstigning og flere events 
Desuden ligger Corona tilskuddet også her. 
 
Vi har lavet om i vores udgifts kategorier. 
Her har vi rykket rundt på hvor udgifterne vil blive posteret for fremtiden, så det 
bliver mere simpelt at holde regnskab. 
Udgifterne til Højvæg og Bananna Park er faldet 
Da vi i 2021 har brugt mange penge på højvæggen og Bananna forventer vi ikke at 
bruge lige så meget i år. 
 
Der kommer flere skatte udgifter, i og med at vi har flere ansatte end tidligere. 
 

Rutebyg: 
 
Lønkørselsudgifter, samt penge til uddannelser. 
Godtgørelse, der er budgettet til mere træner godtgørelse 
Rutebyg godtgørelse, vi vil gerne have at de frivillige kan være med når pro-byg 
sætter op og få noget erfaring med tilbage til klubben. 
Ekstra udgifter dækker over turudvalget + diverse udvalg. 
Udgifter til uddannelse, den er lav. Det er fordi vi kan få kommunen til at betale op til 
80 procent af prisen. 
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Greb: 
 
Det er fordoblet, fordi vi hvert år også bestiller greb til det kommende året, for at vi 
kan være sikre på de kommer til tiden. 
Førhen har vi været nødt til at godkende denne handling på bagkant ved GF. 
Vi har denne gang fordoblet budgettet for at købe greb som vi plejer, men også for 
at kunne købe greb til næste år. 
 
Det vil for fremtiden være standarden at grebsbudgettet for indeværende år er til 
greb indkøb til næste år.  
Og fra 2023 vil budgettet for samme, have samme størrelse som tidligere. 
 

Bananna budget: 
 
Er lavere fordi der blevet lavet en masser forbedringer i 2021, og derfor er der ikke 
brug for samme mængde penge til driften af væggen. 
 

Renter: 

 
Udgifterne til renter er steget for de penge vi har stående, derfor er posten større 
end tidligere. 
 

Penge tilbage: 
 
De penge vi har betalt til filtbelægning, får vi tilbage. Herefter kommer de ind i 
budget, så i kan se det ved næste GF. 
 
Diverse projekter er meget mindre i år, fordi vi i foregående år har fået dem ind efter 
budgettet, er færdigt. 
Det samme vil ske for i år, hvis i stemmer en masse projekter igennem. 
I vil så kunne se ændringerne ved næste GF, hvor præsentation af budget 2022 
skal godkendes igen. 
 
 

Vi stemmer om budgettet for 2022 kan godkendes: 
 
Det er enstemmigt vedtaget. 
 
 

Kontingentstigning på 10% fra næste år. 
 
Der er et overvejende flertal, så det er vedtaget. 
 
Sidste stigning var for 2 år siden da DKLAF medlemskabet steg. 
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7. Evaluering af Pro-Rutebyg 2022 samt ny Rute-bygstruktur. 
 
249 har svaret på spørgeskemaet. Vi har taget de mest relevante spørgsmål for GF 
med, resten er til hvis Pro-byg forsætter. 
 
Spørgsmål 1: Er der tilstrækkeligt med problemer sat af Pro-bygger. 
 
Det er meget blandet svar. 
 
Det var meningen at 80%, som skulle svare til 24 problemer var lavet af Pro-byg og 
20% svarende til 6 problemer skulle være frivilligt. 
 
Det har vist sig at der er blevet bygget mange flere frivillige ruter og at det, med den 
tid der var givet, ikke har været muligt for Pro-byg at bygge mere end 14-15 
problemer. Så det er endt med at være mere eller mindre 50/50. 
 
Spørgsmål 2: Er der plads til at bygge frivilligt. 
 
Der har de fleste svaret ved ikke. 
 
Spørgsmål 3: Bliver der givet nok information mellem rutebygger og medlemmer. 
  
Der har mange svaret at de har været i tvivl om hvordan man kommunikerer med 
Pro-byg  
Der ønskes en ønskeboks. Det arbejder vi videre med, hvis det fortsætter. 
 
Informationen mellem medlemmer og Pro-byg har måske ikke været god nok, det er 
en af headsætterens opgaver at facilitere den gode gennemsigtige kommunikation. 
 
Spørgsmål 4: Er du glad for intervallet af rutebyg.  
 
Et stort flertal er gladefor intervallet 
 
Vi har derfor trykket de mest hyppige kommenter ud: 
 
Mange synes ikke der var nok nemme problemer 
Mange synes ikke der var nok svære problemer. 
 
Ikke så begynder venligt. 
 
Lilla og brun tilbage. 
 
Der skal være mere udendørs stil på problemerne og ikke så meget Comp-style. 
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Det vi i bestyrelsen ser og alternativer: 
 
Rutebyggernes arbejde er rigtigt godt, etc. Vi ser som sagt, at rutebyggerne med 
den tid de har fået, ikke kan bygge de 80%. 
 
100% er 30 problemer, hvor rutebyggerne højst når 14-15 problemer på et sæt. 
Dette er nærmere 50-60% 
 
Lige nu er 10% af årsbudgettet sat af til rutebyg. 
 
Så vi kan enten fordoble budgettet for rutebyg, for at nå op på de ca. 30 
problemer, eller vi kan finde et alternativ. 
 
Alternativ: Ikke at øge pro-bygbudgettet med 100% men i stedet satse på at sende 
flere midler efter de frivillige. Kunne være en løsning. 
 
Afsæt midler til opkvalificering af de rutebygger som gerne vil være med 
frivilligt. 
 
Det kunne være ved at ansætte nogen til at holde 10 workshops. 
 
Plus 10 ekstra gange til at kunne bruge dem på højvæggen, Bananna eller til vores 
hold. 
 
Nogen er bange for at Pro-byg kan skade det frivillige 
 
Kommentar: Når man er frivillig, så er der nogle fede opgaver og mindre fede 
opgaver. Hvor rutebyg er en af de fedeste opgaver de frivillige kan lave. Så det må 
ikke blive en eksklusiv klub, men et område hvor alle kan være med og det frivillige 
bliver supporteret af Pro-byg. 
 
De er ikke adskilte, Pro-byg har til opgave at skabe en bundlinje af 
kvalitetsproblemer, der så giver mulighed for at de frivillige i højere grad selv kan 
bygge det de har lyst til og ikke er begrænset af at skulle overholde forskellige 
mængde kvoter, af de forskellige grader. 
 
Hvor Pro-byg klare alt vedligeholdsbyg, så de frivillige kan fokusere på det de har 
lyst til. 
 
Kommentar: Synes det kan give noget at sætte til lette problemer for andre. 
 
Kommentar: Der er blevet afsat 5 byg til uddannelse workshop. 
 
Spørgsmål: Det andet er om der kan sætte penge af til at trænerne kan sætte 
problemer inden hold tid. 
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Spørgsmål: Med det her kan vi komme til at miste de her lettere problemer, hvordan 
sikre vi det hvis vi ikke fortsætter rutebyg. 
 
Kommentar: Sådan som det ser ud nu så bygger rutebyggerne 6 lettere problemer, 
et tal som jeg godt ser vi kan dække. 
 
Kommentar: Hvis det var frivilligt, tror jeg ikke der er så mange der ville lave andet 
end nogen til dem selv, eller det de nu lige har lyst til at bygge den dag. 
 
Spørgsmål: Skal vi fortsætte med det som det er nu hvor Pro-byg varetage ca. 50-
60% eller skal vi have det op på 80% 
 
Svar: Vi havde møde med headsætteren og det viste sig at der var meget tid der gik 
med det udenom rutebyg, der gjorde de bare ikke nåede så meget som de havde 
tænkt. 
Så det vi kan forvente, er at hvis vi fortsætter med det budget vi har nu, Vil ca. 50% 
være Pro-byg. 
 
Kommentar: Det har altid være til, at få frivillige til at bygge, også lettere problemer. 
 
Kommentar: Jeg synes det ville være ærgerligt hvis de lettere problem tog skade af 
at miste Pro-byg. 
 
Kommentar: Hvis vi ikke skal have Pro-byg synes jeg det giver god mening at vi 
betaler nogen som faciliterer workshops, så alle de sure pligter bliver klaret. 
Jeg synes også det vigtigt vi betaler nogen for at holde den høje kvalitet. 
 
Svar: Inden for det budget og med den organisering der er nu, vil det fortsat være 
50% 
Hvis vi fortsætter med den ordning vi har. 
 
Kommentar: Grøn, gul, det altid noget der bliver lavet til sidst når vi har bygget rent 
frivilligt. Med Pro-byg har det taget et kæmpe spring frem og jeg er bange for det vil 
tage et spring tilbage hvis vi går væk fra det. 
 
Kommentar: Det virker til det bare understøtter frivilligheden, så kan vi ikke sige 
noget om hvad der vil ske i længden. 
 
Kommentar: Uden Pro-byg bliver der bare smidt en hurtig stige op. 
 
Kommentar: Pro-byg fungerer rigtigt godt, også som begynder træning det letter 
meget af det ekstra arbejde der var før.  
 
Kan vi ikke sætte større fokus på at Pro-byg laver lette og svære problemer. 
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Kommentar: Det indtryk jeg fik i sidste runde, var at ruteudvalget havde foreslået 
det for at skabe en mere jævn kvalitet. Men de var splittet på midten den gang i 
forhold til om vi skulle have det eller ej. 
 
Kommentar: Jeg har været imod det fra starten. Jeg synes heller ikke der har været 
det samme engagement for at bygge hernede efter Pro-byg er kommet. 
 
Bjarke: Sådan som jeg helst så det, var at vi faciliterer de her workshops, så vi får 
en masse gode, rutebygger i klubben som får godtgørelse for arbejdet. Da det også 
begrænser timerne for de enkelte, men samtidig skaber stører incitament for at flere 
er med. 
Det bliver herved spredt mere ud på flere personer. 
 
 
Kommentar: Så ved dit forslag Bjarke, er det meningen vi vil brug frivillig og 
eventuelt Pro-byg til at opkvalificere medlemmer til at varetage rutebyg. 
 
Bjarke: Præcis. 
 
 
Afstemning:  
A. Pro-byg som før med både frivillige og Pro-byg, med ”Wiggle room” til ændring: 
29 
 
B. Nedlægge Pro-byg og kun have frivilligt: 0 
 
C. Workshop format som Bjarke beskrev det, ingen Pro-byg: 25 
Blankt 1 
 
Da der er mere end 50% for A er det vedtaget. 
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8. Forslag fra medlem: Øget løn til Pro-Rutebyggere 
 

 
Timeløn øges fra 210,00 til 400,00 kroner i timen.  
Grundet: 
1) Vores rutebyggeres mange års erfaring og ekspertise 
2) manglende løn under sygdom 
3) at ansættelsen er begrænset til 15-20 timer om måneden 

 

Budget: 
 

Nuværende: 
Årsløn til en rutebygger: 

37.800-50.400 kr. 
Årlig udgift: 

151.200-201.600 kr. 

Forslag: 
Årsløn til en rutebygger: 

72.000-96.000 kr. 
Årlig udgift: 

288.00-384.000 kr.
 

 
 

Motivation: 
 
I NKK har vi glæde af at have nogle af Danmarks allerbedste rutebyggere til at 
komme og bygge for os to gange om måneden. De trækker på deres mange års 
erfaring både som rutebyggere og som klatrere på højt niveau når de skal skrue 
sjove, udfordrende og varierede problemer i alle sværhedsgrader. 

 
Jeg synes vi skal hæve lønrammerne markant, for at gøre det mere lækkert for 
vores ansatte, samt grundet deres få timer og ingen løn under sygdom. 
 
Lige nu er der budgetteret til ca.100-200 tusinde kroner om året til lønninger.  
Mit forslag går på at vi hæver disse rammer til 200-400 tusinde kroner om året 
 
Så vi har en timeløn på 400 kr. i timen. 
 
Bestyrelsen: 
 
Lønnen er 210 nu fordi rutebyggerne er et projekt og de har en kortsigtet 
ansættelseskontrakt. 
 
Vi vil gerne sætte lønnen til 190kr, da vi synes det er en rimelig løn der stadig ligger 
over den gennemsnitlige løn i de andre haller. Dette vil også betyde at vi har 
mulighed for at give dem flere timer. 
 
Samt at vi i bestyrelsen har et ønske om at rutebyggerne får 1-1.5 time til at 
observere medlemmernes interaktion med sættet og snakke med dem, for at øge 
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den direkte kontakt. 
 
Vi er også åbne for løn under sygdom. 
 
Hvis forslaget går igennem, vil det kræve en stigning på 300 kr. på kontingentet 
udover den stigning vi allerede har besluttet. 
 
Kommentar: Det her er ikke noget vi bør tage på generalforsamlingen, men noget vi 
har bestyrelsen til at håndtere. 
 
Kommentar: Indstilling til at headsætteren har flere timer. 
 
Kommentar: De specifikke ansættelsesvilkår er noget der bliver klaret i bestyrelsen. 
 
Kommentar: Stigningen, er for at tilgodese forholdene, og vi skal passe på ikke at 
favorisere nogle poster over andre. 
 
Kommentar: Det ikke rutesætterne der skal komme i første række, men hvad vi har 
i klubben. 
 
Hvis rutebygger gerne vil have mere løn skal de selv gå ind og forhandle løn med 
bestyrelsen.  
 
Vi kan godt beslutte at vi gerne vil være løn førende. Jeg mener dog der er forskel 
på Pro-byg og andre poster, men jeg synes det en meget høj stigning, samtidigt 
også ærgerligt hvis kontingentet skal stige med 400 kr. 
 
Kommentar: legitimt forslag.  
 
Kommentar: Vil vi beslutte om der skal flere penge til budgettet som skal bruges til 
f.eks. dette. 
 
Kommentar: Det her forslag er om vi synes man skal kunne leve af det eller ej  
 
Forslags holder: Det kommer af at man så kan have en løn på ca. 40.000 kr. 
grundet forholdene. 
 
Afstemning: 
 
Blankt: 1 
 
For: 8 
 
Imod: 43 
 
Hvis vi skal lave en løbende lønstigningsordning, skal det den være gældende for 
alle vores ansatte på lige fod. 
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9. Flytning af herreomklædning 

 
 

 
 
Grunden til at vi gerne vil flytte herre omklædningen, er fordi vi i dag har vaskerum 
og bad i samme rum, samt et lukket grebsrum lige oven i omklædningsrum. Vi vil 
gerne have mere plads til at facilitere rutebyg og vedligeholdes af hallen. Derfor 
ønsker vi at rykke omklædningen. 
Derved kan vi samle alle greb og relaterede ting et sted, Så både rutebygger og 
medlemmer ikke længere skal traversere gennem hallen for at klæde om, eller til 
flere forskellige grebsrum.  
 
Vil ønsker at ombygge det nuværende åbne grebsrum og toilettet ved indgangen til 
det nye herre omklædningsrum. 
 

▪ Så det gamle herre omklædning bliver konverteret til grebsrum og 
værkstedsopbevaring. 

▪ Toilettet i det nuværende herreomklædningsrum, vil forblive tilgængeligt, nu vil det 
dog være for alle medlemmer. 

▪ Det nye herre omklædningsrum vil blive etableret i det gamle åbne grebsrum, med 
badeværelset inkorporeret i et rum med adgang til bad og toilet. 
 
Laves til klubdag 
 
Udgifter til klubdag. 
 

Afstemning: 
 
33. Stemte for, Hvilket er et flertal og forslaget er derved stemt igennem. 
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10. Køb af klubhus i Sverige. 
 

Motivation: 
 
Man har et hus med faciliteter, med muligvis en boulderhal. Der er en have til det 
her hus, så man kan slå telte op. Og det skulle være mening at man altid kunne 
komme op og ikke noget med at reservere. 
 
Tanken er at det skal ligge tæt ved både bouldering, sports- og trad klatring. 
 
En times kørsel Nord for Göteborg. Grunden til det er nord for Göteborg, er at vi gør 
det nemt at komme til nogle af de klatresteder der er lidt mere utilgængelige fordi de 
ligger så langt væk. 
 
Det her hus kostede 495 tusinde kr. Det koster 23 tusinde om året at holde og 
herudover kommer der opgraderinger oven i. 
 
Så vi skal stemme om, hvor hvidt vi kan få mandat til søge noget lignende og købe 
det. Da det her blev solgt, inden vi kunne få det godkendt af generalforsamlingen. 
 
Spørgsmål: Hvad ville det koste kontra hvis vi lejede Airbnb. 
 
Svar: Det ville svare til 147 overnatning hvis klubben betalte fuldpris. 
 
Spørgsmål: kan man få et skud på hvad renovation ville koste. 
 
Forslagsholder: Det kan jeg ikke umiddelbart give, hvis vi går videre, skal vi have 
fagfolk op og tjekke det er okay. 
 
Og vi er nødt til at have fundet huset først. 
 
Kommentar: Hvis vi sammenligner med andre projekter, f.eks. Kaos væggen. Det 
kostede 97,500 kr. Der er rigtigt mange der bruger kaosvæggen men kun 100 som 
er logget ind, og som vi derved kan se bruger den. 
Ved det her projekt snakker vi om en 5 dobling, af udgifterne, det synes jeg er en 
meget stor udgift som måske ikke så mange får brugt. 
Spørgsmål: Skal det koste noget at bruge for medlemmerne. 
 
Forslagsholder: vi har snakket om 20kr. 
 
Spørgsmål: Har i snakket med andre Klubber om at gå sammen om det. 
 
Forslagsholder: nej det har vi ikke. 
 
Kommentar: Det du snakker om med Airbnb, der synes jeg det vigtigt at der her er 
mulighed for at udbygge, hvilket kunne give plads til flere brugere ad gangen  
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Det der med udregninger, jeg er usikker på hvor mange, der kommer til at bruge 
det, der er en stor del af året hvor det meget koldt hvilket kunne gøre at drift 
omkostningerne ville stige. 
 
Der skal tages højde for rigtigt mange ting her. Hvem skal vedligeholde huset og 
grunden. 
 
Forslagsholder: Det skal klares af frivillige. 
 
Kommentar: 
 
Hvad med freeloaders, hvordan kan man forholde sig til at folk er med for at få et 
sted at bo. 
 
Kommentar: Det mange penge der kunne bruges andre steder i klubben f.eks. 
arrangementer for medlemmer, klubturer, komsammener etc. 
 
Kommentar: Det ville bidrage til vi blive en mere udendørs klub end indendørsklub. 
 
Kommentar: Det lyder fedt men jeg vil gerne se nogle snakke med banken. Vi bor 
billigt nu men vi har løbende en leden efter nye lokaler. 
 
Forslagsholder: Det en kæmpe investering, Det er en radikal retænkning af hvad 
det vil sige at være klub. 
 
Spørgsmål: Vi har altid haft pengene stående i tilfælde af vi bliver smidt ud, kunne 
det være noget vi tjente hjem over de næste pr. år. 
For giver rådighed til at købe et sådanne hus inde for rammerne der er præsenteret 
her. 
 

Afstemning: 
 
For: 13 
 
Imod: Overvejende flertal Imod, forslaget er derfor ikke vedtaget. 
 
 
 
 

11. Større medlemsindflydelse på greb indkøb: 
 
Motivation: 
Forslaget går på at jeg gerne vil have flere medlemmers holdning til grebs indkøb. 
 
Spørgsmål: Vil du forklare hvordan det fungerer nu og om der allerede er mulighed 
for at deltage. 
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Forslagsholder: For nogle år tilbage blev der vedtaget en plan for hvilke farver og 
typer greb, der skulle indkøbes. 
 
Der har været lidt snak om crag-greb, og der er blevet spurgt ud om nogen ville lave 
et forslag, det har der ikke været. 
 
Kommentar: Der er blevet købt flere store greb ind og meget Comp orienteret og 
ikke så mange små greb. 
 
 
Facilitetsansvarlig: Send ønsker til: rutebyg@nkk.dk 
De omtalt volumener kom som en medgift til et andet grebs køb. 
 
 
Kommentar: Det lyder som om det er muligt at få ytret sin mening, men det skal 
måske gøre klart hvordan. 
 
Kommentar: Vi kunne prøve at gøre det mere gennemsigtigt, så man lettere kan se 
hvordan man kan være med. 
 
Det er en god ide at nogle har et overblik over, hvad vi har og hvad vi mangler og 
hvordan grebene bliver det brugt. 
 
Men det giver sikkert god mening at hente meninger ind, en gang om året. 

 
Afstemning: 
 
For: overvejende flertal.  
 
Bestyrelsen udarbejder en form der skal gøre grebsindkøbet mere gennemsigtigt 
samt give klare retningslinjer for hvordan man bidrager med sine ønsker og 
holdninger til indkøb. 
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12. Trægreb til kaosvæg: 

 

Motivation: 
 
Vores greb er lidt gamle og triste, Det kunne være rigtigt fedt at købe nogle lækre 
greb. 
Vi foreslår at købe nogle serier af lækre trægreb, for ca. 60 tusinde som bliver taget 
fra grebs budgettet. 
 
Facilitetsansvarlig: vi ser via. Stökt at kaosvæggen har en masse trafik, 
 
Spørgsmål: Bliver trægrebene øremærket til kaosvæggen. 
 
Forslagsholder: Ja det gør de. 
 
Facilitetsansvarlig: Den bliver sat en gang om året, derfor giver det mening at 
grebene er øremærket så man ikke for lyst til at tage dem ned, for at brug dem 
andets sted. 
 
Man vil altså lave en ny post til kaosvæg. 
 
Kommentar: Stemmer vi for en kaosvæg kun med trægreb? 
 
Forslagsholder: Nej bare at vi køber nye lækre trægreb, der er øremærket til 
væggen. 
 
Spørgsmål: Hvor lang tid holder greb 
 
Facilitetsansvarlig: Lang tid  
 

Afstemning: 
 
29. Stemte for, hvilket er et flertal og forslaget er derved vedtaget. 
 
Der vil altså blive sat 60.000 kroner af grebsbudgettet for 2022 af til at købe nogle 
lækre serier af trægreb til Kaos væggen. 
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14. Nye madrasser, pvc og filt: 
 
Vi havde regnet med at få lavet filt på madrasserne her i februar, men forhandleren 
af filten ville ikke lave det, grundet madrassernes stand. 
 
Forslaget lyder nu på om vi skal give bestyrelsen et rammebudget på 400.000 kr. til 
at skifte madrasserne helt med nye madrasser med filt på. 
 
Kommentar: Med filten er det muligt at madrasser holder bedre, da producenten 
siger, at det vil øge PVC’ens levetid. 
 
Forslagsholder: Når PVC’en er dårlig, er det svært at reparere på madrasserne og 
deres overtræk. 
 
Gubbies har sagt at vi kan lave aftalen direkte med leverandøren for at få den 
billigst muligt. 
 
Spørgsmål: Hvad menes der med rammebudget? 
 
Med Rammebudget menes der et beløb vi kan forholde os til, men ikke et 100% 
fastsat beløb. 
Så der altså er en vis fleksibilitet. 
 
Spørgsmål: Hvorfor. 
 
Forslagsholder: Fordi vi ville lave en ændring, på madrassen, som er blevet 
vedtaget ved sidste generalforsamling, men som producenten ikke ville udføre 
grundet standen af PVC’en på madrasserne. 
 
 
Kommentar: Det blev drøftet på en tidligere GF at der var en plan, for hvornår de 
skulle skiftes. 
 
Kasser: Kan se argument, for at følge den plan hvis vi kan finde den frem, men jeg 
synes vi skal være præventive, i det denne ændring er besluttet skal gennemføres 
og da vi ikke kan få den, uden af udskifte PVC. 
I så fald kan vi lige så godt skifte hele madrassen ud, i stedet for at vi skal have 
dem tilbage inden for de næste år og kun udskifte den nederste madras skum.  
 
Samtidig mindsker vi risikoen for ulykker, som vi desværre allerede kan se, er 
begyndt at stige. 
 
Kommentar: Hvis vi venter til den er helt smadret, risikerer vi at der gå et helt år 
med en dårlig madras. 
 
Da det tager tid at forhandle sådan en aftale igennem, samt at leveringstiden på 
nuværende tidspunkt er uvis. 
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Spørgsmål: Hvorfor skal vi have filt, udover at det blev besluttet til sidste 
generalforsamling? 
 
Filten skulle holde bedre på støvet når vi falder på den og den skulle være 
nemmere at rengøre. 
 
Facilitetsansvarlig: Det virker lidt lavt sat. 
 
Afstemning: 
 
For: 31 
 
Imod 3 
 
Det er vedtaget. 
 
 

14. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor 

 
Linde og Søren vælger ikke at stille op igen. 
 
 

Den nye bestyrelse: 
 
Nikolaj August Bech. 
Magnus Berg Sletfjerding. 
Signe Müller Aagaard. 
Andreas Sandaa. 
Bjarke Rydahl Lohmann. 
Rune Duus Bendixen. 
 

Suppleanter:  
 
Karl Keigo Rasmussen. 
Asger Limkilde. 
 

Revisor posten:  
 
Signe Flinck. 
 
Spørgsmål: Hvorfor skal vi konstituere ny bestyrelse hvert år, hvis det mere eller 
mindre er de samme som stiller op? 
 
Det er fordi det blev besluttet for 3 år siden, at man kun skulle sidde et år adgangen 
og derefter så kan man blive valgt ind igen, hvis man ønsker at stille op. 
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Fordeling af bestyrelsesposter: 
 
Bjarke: Formand. 
Signe: Næstformand + Udvalgsansvarlig/Holdansvarlig 
Nikolaj: Kasserer 
Magnus: Webansvarlig/Holdansvarlig 
Andreas: Facilitetsansvarlig 
Rune: Sikkerhedsansvarlig 
 
 

Referat Godkendt af den nyligt konstituerede bestyrelse: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dato, underskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


