
Generalforsamling FFK
Søndag d. 28. marts 2021, DGI

Formanden forklarer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt via både mail, facebook
og hjemmeside. Dette er alle enige i.

1) Valg af stemmetællere
Alberte og Leon. Alle 5 fremmødte er stemmeberettigede.

2) Valg af dirigent
Alberte

3) Formandens beretning
For 2020 havde bestyrelsen en vision om flere medlemmer, flere ture, flere kurser og
mere uddannelse. Forbedring af hjemmeside, facebookside og flere aftaler med DGI.
Corona satte denne vision på pause, og der var stilstand i foreningen store dele af året.
På trods af dette har vi klaret os godt i 2020. Vi har holdt mange kurser, hvilket også har
den fordel at der ofte komme nye medlemmer. (Kommentar fra Jeanne: 27 medlemmer i
2020). Camilla blev medlem og har været et aktivt medlem, som har bidraget rigtig
meget til klubben, bl.a. med rutebyg her i start 2021. Proces “Ny klatrevæg” er stadig i
gang. Vi er snart klar til at præsentere ide videre (venter på materiale fra Alberte). DGI
byen virker meget positive for projektet. Det vil være rigtig godt med bedre faciliteter i
klubben, da dette vil fremme medlemstal og aktivitet i foreningen.
Fremadrettet skal vi stadig fokusere på at få flere medlemmer. Lige meget hvad er det
vigtigste mål at der er aktivitet i foreningen og at det er hyggeligt for alle, samt en aktiv
bestyrelse. Afslutningsvis håber MP på at foreningen bliver endnu federe i fremtiden.

4) Fremlæggelse af revideret regnskab

- Vi endte på et resultat på 129 kr.
- Færre medlemmer
- 6 efterårs-medlemskaber (halv pris)
- Kurser: næsten en fordobling i indtægt
- Ikke så meget gæsteklatring
- Arrangementindtægter: Åbent hus, polterabend
- Stigning i udgifter til hjemmeside (note: afmeld one.com)
- Instruktørlønninger: 3000 kr til kurser ligger i denne post
- Regning fra Start til rutebyg
- Stigning i udgifter til kontingenter (DGI, Kbh kommune og Dansk klatreforbund)

Note: Løn i 2019 kom med i regnskab for 2020 (1200 kr). Desuden skal der evt.
tilbagebetales udgifter for konstruktøruddannelse

5) Behandling af indkomne forslag
- Der er ingen indkomne forslag



6) Fastsættelse af kontingent og pris for dagsbillet
Pris for dagsbillet 40 kr og kontingent på 400 kr for medlemskab fastholdes.

7) Valg af formand
Mathias genopstiller og bliver genvalgt.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Mads genopstiller til bestyrelsen
a) Godkendt

Jeanne genopstiller (også som kasserer, men med mindre ansvar)
b) Godkendt

Jonas genopstiller
c) Godkendt

Alberte stiller op
d) Godkendt

Leon stiller op som suppleant
e) Godkendt

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

Helene genopstiller som revisor. Der er ingen revisorsuppleant.

10) Eventuelt

Der arbejdes på nyt design til medlemskort


