
Referat fra årsmøte i Bergen Klatreklubb 14/1 2003

1.  Leder Lars Henriksen åpnet møtet og innkalling og saksliste
    ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
    Gunnar Karlsen ble valgt til møteleder
    Geir Evensen ble valgt til referent

3.  Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
    Kommentarer:
      - Jubileumsboken er i hovedsak klar.
      - Gode konkurranseresultater i 2002 bør nevnes i Årsmeldingen.

4.  Regnskap:
    Regnskapet er ennå ikke revidert.  Det ble gjennomgått
    og godkjent av årsmøtet under forutsetning av at det blir
    godkjent av revisor.  Informasjon vil bli gitt på hjemmesiden når
    regnskapet er godkjent.

5.  Budsjett:
    Budsjettet ble diskutert og godkjent med følgende bemerkninger og
      føringer:
    - Det er ekstraordinære kostnader i 2003 i forbindelse med utgivelse
      av jubileumsboken og ny fører for bolteruter.
    - En stor post er også allokert for fremtidige investeringer i BH, bl.a.
      er det behov for en lift for å forenkle ruteskruing.  Det nye styret
      ble oppmodnet om å være varsom med bruken av disse midlene i 2003.
    - For å bedre aktiviteten med ruteskruing ble det vedtatt å overføre
      kr. 10,000 fra post 6500 (investeringer BH/BKK) til 5300 (lønn kurs).
      Dette vil delvis fristille sivilarbeidere fra kursing slik at de
      får mer tid til ruteskruing.
    - Styret oppretter en arbeidsgruppe som evaluerer mulig
      videreutvikling av hallen.

7.  Forslag til endringer i kontingent og treningsavgifter ble godkjent.

8.  Under "Andre saker" ble følgende saker diskutert:
    En generell oppfatning var at det i høst har vært mange harde
    ruter i hallen og veldig få lette ruter.  Det ble diskutert om man
    skulle fokusere på harde ruter for konkurranseklatrerne eller satse
    mer på bredde.   Det var enighet om at BH må gi et godt tilbud til
    konkurranseklatrerne, men at det også må være en del lette ruter
    for å gjøre hallen interessant også for nybegynnere.   Årsmøtet
    anmodet ruteskruere om å jobbe mot en fornuftig fordeling av ruter
    med ulike graderinger. I tillegg bør det tenkes mer utradisjonelt
    når det gjelder valg av klatretak og plassering av ruter med

    bestemte grader.



 

    Renhold er et problem siden det per i dag ikke er faste rutiner
    og dette er noe sivilarbeiderne påtar seg som en ekstraoppgave
    når det er nødvendig.  Brukerne av hallen oppfordres derfor
    til å ta av seg sko og ellers holde det rent.

9.  Valg av nytt styre
    Valgkomiteen har bestått av Linn Karin Stendal, Nicolai Robertsen og Gisle
    Andersen. Følgende representanter ble valgt inn i styret for 2003:

    Inga Berre (leder)
    Gunnar Karlsen
    Christina Sørheim
    Geir Evensen
    Agnete Strømme
    Torodd Rimstad
    Lars Henriksen (varamedlem)
 
    Som kontrollkomité ble oppnevnt
    Steinulv Aarebrot
    Lars Christian Stendal

    Ny valgkomité består av
    Edle Johannesen
    Frank Sæthre


