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Ca. 1.300 m² klatrehal
og bouldergtotte(under tennisbane)

Foreløbig skitse !!

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Bjergklub.

Torsdag den 7. juni kl 20 i Løvstræde 8a.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Bjergklub i henhold til vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Præsentation af klatrehalsprojekt på Østerbro i samarbejde med B93.
3. Forslag fra bestyrelsen: Generalforsamlingen støtter opførelse af en klatrehal i samarbejde med B93. 

Der gives bemyndigelse til bestyrelsen for Dansk Bjergklub til at optage nødvendige lån på klubben vegne til at 
gennemføre dette projekt.

Dansk Bjergklubs bestyrelse.

Oplæg om klatrehal.
v. Henrik Jessen Hansen, formand DB og Lise Usinger, formand KK.

Som I sikkert alle ved har DB og KK i længere tid arbejdet mod nye faciliteter. Vores ønske har været at samle 
vores aktiviteter under et tag, dvs. klublokaler og klatrehal samme sted – og af højere kvalitet og med større 
kapacitet end under de nuværende forhold.

Det ser nu ud til at kunne lykkes idet hovedbestyrelsen fra B93 har givet tilsagn om muligheden for  i fællesskab 
med DB/KK og bygge en idrætshal beliggende lige bag ved Svanemøllen station.

Der er tale om en nybygget hal med tennishal og klatrehal (og evt. flere aktiviteter) under samme tag, men 
som to (eller flere) selvstændige enheder. Vi får således egen indgang, omklædning osv. dvs. lige så adskilt som 
Kedelhallen og Sundholmens kantine er i dag. Der vil evt. også blive mulighed for udendørs faciliteter.

Der planlægges at klatredelen skal være op til 17 meter høj og vi stræber mod at lave både rute og boulder-
faciliteter af international standard. Vores ønsker er, at væggen ud over at være optimal til den daglige træning 
for begyndere såvel som for øvede, også skal være en væg, hvor der kan afvikles konkurrencer på worldcup 
niveau. Dvs. alt i alt en væg, der kan måle sig med de bedste i Europa.

Vi forestiller os at klatreklubben vil have en kapacitet på 1500 medlemmer, at der vil være lønnet personale 
der forestår den daglige drift og at åbningstiden således vil blive udvidet til f.eks. 10-22. Dette vil selvfølgelig 
medføre en kontingent forhøjelse. Vi arbejder pt. med forskellige medlemstyper af forskellig pris afhængig af 
bl.a. hvor meget og hvornår hallen benyttes. Det skal dog understreges, at vi stadig vil være langt billigere end 
f.eks. en fitnessklub.

Yderligere vil de nuværende aktiviteter fra Løvstræde forhåbentlig allerede fra næste år kunne flyttes til det 
gamle Østerbro Hospital bygninger, hvor B93 pt. har klubhus. Der vil således, når klatrehallen står færdig i 
sommeren 2009 være en umiddelbart sammenhæng mellem ”Løvstræde”-aktivivteter og klatrehal, så vi i langt 
højere grad vil kunne være til glæde og inspiration for hinanden.

DB og KK’s bestyrelser er enige om, at dette er et enestående tilbud for at bygge en klatreklub af international 
standard med alt, hvad der sig dertil hører centralt beliggende i København og håber på Generalforsamlingens 
støtte til at fortsætte med projektet.

De to bestyrelser betragter projektet som et fælles anliggende og arbejder videre med tanke på KK og DB som 
en enhed. Afstemningen om hal projektet vil derfor foregå på ekstraordinær DB – generalforsamling, så alle har 
lige mulighed for at afgive deres stemme. 

Der vil i den kommende tid komme meget mere på debatforummet på www.danskbjergklub.dk (Der vil være et 
link på KK-forum) og der vil ved generalforsamlingen være en mere tilbundsgående beskrivelse af projektet incl. 
de økonomiske aspekter

Vel Mødt

Lise Usinger og 
Henrik Jessen Hansen
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Kommende klub arrangementer:

24. maj Løvstræde kl 20 vises filmen Higher Ambition om at bestige Mt. Siguniang i Sichuan, Kina.

7. juni Løvstræde kl 20 extraordinær generalforsamling.

16. – 17. juni midsommertur Kullen, mere på hjemmesiden.

21. – 28. juli Klubtur til Pitztal . 
 Sommerens klubtur går i år til Pitztal, Østrig, hvor vi tager udgangspunkt i et gasthaus i Mittelberg i  
 bunden af dalen. (Læs mere i april-nummeret af klubbladet).
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