
AGENDA ÅRSMØTE DKK 2012

Sted: Kjøsterud Ungdomsskole
Tid: Onsdag 08.02.2012
Kl. 1800

Til stede: Oddgeir Malmø, Harald Bakken, Chad Stokes, Lene Gruer, Kristos Andrinopoulos, 
Harald Østerbø, Jostein Lie Solbakk, Antonia Rieck, Gunhild Fretland, Per Ødegård, Audrun 
Fretland, Tim Chapman, Vidar Kragset (ref) Totalt 13  stk.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Lene Gruer
Referent: Vidar Kragset

3. Årsberetning 2010
Årsberetningen vedtatt.

4. Økonomi
Regnskapet vedtatt.

5. Valg
Styret
Leder: Kristos Andrinopoulos
Nestleder: Antonia Rieck
Kasserer: Harald Bakken
Kontaktpersoner
Ungdom og trening: Reidar Johnsen
Webansvarlig: Chad Stokes
Hovedansvarlig buldrerommet: Jostein Lie Solbakk
Drill og bolteansvarlig: Harald Bakken

Annet
Revisor: Oddgeir Malmø
Valgkomitè: Lene Gruer og Harald Østerbø

6. Fastsette kontingent
Vedta  kontingentene for 2012. Kontigent for 2011 var:
Junior: 200,- Senior: 400,- Familie: 600,-
Halv sats for NYE medlemmer etter 1.oktober

Kontingentsatsene holdes uendret.

7. Buldrerommet
Kristos orienterte om ny situasjon for Kjøsterud skole der de må bruke scenen i større grad. 
De syns ikke de får utnyttet arealet godt nok slik situasjonen er nå med midlertidig 
scenegulv. Skolen ønsker ikke å fornye kontrakten fra september, og ønsker helst veggen 
borte innen 15.juni. Skolen kan stille med mannskap til å hjelpe til med demontering og 
bortfrakt av veggen dersom arbeidet gjøres før 15.juni.



Årsmøtet vedtok å prøve å få ned veggen i løpet av mai. Gjerne leie inn Eivind til bistand 
med tenkinga.

8. Jobb med klatrevegg i Drammen
Harald Ø orienterte årsmøtet om arbeidet med nytt klatresenter i Drammen. En begynner å 
nærme seg en løsning, selv om ingen ting er klart nok til at det kan skrives i referatet. Det 
som er nærmest nå er en helkommersiell løsning, og det vil rettes en henvendelse til klubben 
om å kjøpe en aksjeandel i anlegget.

Årsmøtet vedtok at klubben har en positiv intensjon om å forhandle en aksjonæravtale på 
inntil 150 000,- dersom senteret lar seg realisere. En slik investering skal vedtas av årsmøtet 
(evt ekstraordinært årsmøte).

9. Uteklatring/buldring vår/sommer 2012
Antonia har ansvaret for å sette opp ei liste over fellesbuldring og fellesklatring ute.

10. Vårtur/Aktivitetsliste
Settes opp på førstkommende styremøte.

11. www.dkk.no
Webansvarlig oppdaterer kontakinfo etter årsmøtet. I tillegg må det legges ut info om vedtatt  
kontingent for 2012.

12. Eventuelt

Harald B rapporterte fra trener/klubbsamling i regi av NKF på Olympiatoppen.

Lene orienterte om prosjektet «Aktiv i friluft». Lene sender svarmail til NKF om interesse 
fra DKK.

Avklatring islegging i Kjøsterudjuvet. Svar kom fra Drammen kommune 7/2/12 der 
kommunen sier nei til dette.


