
Referat årsmøte DKK 2013

Sted og tid: 13. februar 2013, Akadamiet vgs, Sundland, Drammen

Tilstede: Kristos Andrinopolous, Harald Østerbø, Oddgeir Malmø, Harald Bakken, Per Ødegård,
Chad Stokes, Jostein Lie Solbakk, Patrick Pedersen

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste lest opp av leder og godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Kristos Andrinopolous blir møteleder, Chad Stokes er referent.

3. Årsberetning 2012
Det har generelt vært liten aktivitet i klubben i 2012. Det var ingen arrangerte fellesturer, kun noen 
fellesklatringer. Året har vært preget av at buldreveggen på Kjøsterud skole ble tatt ned. Siste trening i 
veggen var XX.XX.XX. Buldreveggen ble revet juni og flyttet til lager på Sundland.
Gratisklatring arrangert på Holmen klatresenter i desember, med få oppmøtte.
Arbeid med ny buldrevegg i turnhallen ved Drammen videregående initiert av Geir Arne Bore og Jørn 
Wikerholmen i slutten av november 2012 og ble fulgt opp av leder Kristos Andrinopolous. Dette arbeidet er 
ved inngangen av 2013 fremdeles i gang, mest grunnet uavklarte økonomiske aspekter opp i mot Drammen 
kommune, som eier lokalene. Det fremgår av den lave aktiviteten at klubben er prisgitt et samlende punkt 
som et lokale er, spesielt for å holde motivasjon, samhold og dialog oppe i det kalde halvåret. Videre 
registreres det at kontinuitet og gode rammer rundt styret er en avgjørende faktor for driften av klubben.

4. Økonomi
Hovedtall i regnskapet delt ut på møtet og gått igjennom av kasserer.
Generelle betraktninger:

• Inntekter
◦ 130 førere solgt i løpet av året
◦ Noe tippemidler/grasrotandeler har kommet inn

• Utgifter
◦ Kostnader for klubben har i hovedsak vært i forbindelse med riving/flytting og lagring av 

buldrevegg.
• Inntekter og utgifter har i hovedsak utliknet hverandre
• Kr 198 000, som i 2011 ble utbetalt oss i for mye spillemidler, står fremdeles på vår førerkonto. Dette 

er av tidligere kasserer Vidar Kragset kommunisert til de som skal ha det, men grunnet bytte av 
kasserer og mangel på riktig kontaktinformasjon har ikke dette gått i orden. 

• Generelt har klubben fremdeles en god økonomi.

Revisor har godkjent regnskapet for 2012

5. Valg
Følgende representanter er av valgkomiteen nominert:

• Leder: Chad Stokes (selvnominert under møtet)
• Nestleder: Antonia Rieck
• Kasserer: Knut Elde Johansen
• Revisor: Oddgeir Malmø
• Informasjonsansvarlig Chad Stokes

(web/FB/andre kanaler)
• Ungdomskontakt: Reidar Johnsen
• Klatrefeltkoordinator: Per Ødemark
• Drill- og bolteansvarlig: Harald Bakken
• Valgkomiteen: Ingen

Alle nominerte ble valgt inn av et enstemmig årsmøte.
Ny leder, Chad Stokes, ber om at det protokollføres at han tar vervet fordi ingen andre ville stille. Han har 
bosted et stykke fra Drammen, og vil ikke kunne være tilstede på aktiviteter i den grad han anser at en leder 
burde være. 



6. Fastsetting av kontingent for 2013
Kontingenten for 2013 vedtatt samme som for 2012
Barn/ungdom/studenter: kr 200,-
Voksne: kr 400,-
Familie/husstand: kr 600,-

7. Informasjon om klatrevegg
Leder Kristos har utarbidet et grovt budsjett på 40000,- for oppsett av buldrerom, samt kr 15000,- per år i 
leie. Om dette kan ansees som en god investering, må sees i sammenheng med potensiale for nytt 
klatresenter.
Harald Østerbø om nytt klatresenter: Det er på tidspunktet møtet avholdes, Klatreverket (Oslo) og ROM 
eiendom som har “ballen” med nytt klatresenter på Sundland. Et styremøte mellom de to partene 11. feb 
skulle ta en avgjørelse, men Harald har enda ikke fått tilbakemelding. Det nevnes at det etter Haralds syn er 
på et detaljnivå som det diskuteres. Status fremdeles uavklart. 

Ny buldrevegg/buldrerom ansees som et godt alternativ som inneressurs for klubben, ihvertfall i påvente av 
nytt klatresenter. 
To faktorer legges allikevel frem:

• Alternative lokaler til turnhallen bør sjekkes ut, da leie her anses som dyrt.
• Eventuelt start bygging av buldrerom/vegg blir tidligst august 2013. 

8. Informasjon om støtte til konkurransedeltakelse for ungdom
Som før støtter klubben sine aktive medlemmer med reise og kontingent til konkurranser. Konkret gjelder 
dette inneværende år for Patrick Pedersen. 

9. Klubbtur
Det er ikke grunnlag for å måle motivasjon for destinasjon og tidspunkt for en slik tur på det nåværende 
tidspunkt. Styret tar opp saken på første styremøte. Medlemmer inviteres til å kringkaste egne initerte turer 
på nettsidens forum og/eller Facebook.

10. Nettsidene/informasjon
Webansvarlig tar tak i å flytte nettsidene over på ny plattform. Informerer om fremgang/status på neste 
styremøte.

11. Eventuelt
Intet

Møtet hevet kl 20:09.


