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Godkjenning av stemmeberettiget:
Godkjent. Til stede er 7 fra styret og 22 utenom styret.
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Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden:
Godkjent
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Valg av ordstyrer og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen:
-
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Ordstyrer: Lars Erik Omland
Referent: Christina Rasmussen
Underskrive protokollen: Janne Lund og Sissel Andersen

Kristiansand klatresenter, KRKS – presentasjon ved Ingunn Trosby og Øyvind
Johansen fra anleggsgruppa.
Presentasjon vedlegges referatet.
Spørsmål og diskusjon:
Det er positive tilbakemeldinger på anleggsgruppas arbeid for et overordnet godt
konsept. Det ble stilt spørsmål inn til detaljer på bl.a. treningstilbud, medlemspris,
organisering, presisering av budsjett, mm. Følgende er gjengående temaer oppsummert
temavis:
•

Kombinert klatring/ trening/ styrke/ yoga mm:

Klatring er et voksende miljø med stort potensiale i Kristiansand.
Interessant å samle treningsmuligheter i et sted og med flere treningsalternativer. Det
vil utgjør et alternativ for Grim bydelen som ikke har tradisjonelt treningssenter i dag.
Likevel forventer anleggsgruppa at det vil tiltrekke seg publikum som ønsker å teste ut
klatring som en del av sin trening. Styrkerom mm er lagt inn i budsjett men ikke
ferdigplanlagt mtp innhold og apparater.
•

Forretningsplan og alternativ finansiering:

For å få midler fra kommunen i en OPS sammenheng må disse brukes til noe konkret,
dvs at CKK vil eie buldreveggen som disse midler vil gå til. Midlene går ikke inn som en
del av aksjekapitalen. Det ble sagt at dersom kommunen gir støtte til klatreanlegget, har
CKK brukt opp det som kan forventes av midler fra kommunen på klatreanlegg, men det
forventes at midler kan søkes for utbedring av anlegget så lenge vi er en klubb.
Kan kommunens midler brukes til et buldreanlegg et annet sted i byen? Anleggsgruppa
mener at det vil bidra til dagens allerede fragmenterte tilbud, og kommunen er muligens
ikke så interessert i dette.
Det stilles spørsmål til om CKK bør engasjere seg sterkere med større aksjeandel, f.eks.
med 50% aksjer. Dette vil bety å ta opp et lån. Drift og kostnader vil være det samme for
senteret uansett hvor stor aksjeandel CKK ha i KRKS. Dersom klubben ønsker å ta opp
lån, vil dette være en sak til votering på årsmøtet.

Er det tenkt på crowdfunding som finansieringsmodell (jf. Bergen)? Det er ikke vurdert.
•

Medlemspris og tilbud:

Hvem bestemmer priser fremover i klatresentret? Klubbens medlemmer vil ha
påvirkningskraft gjennom sin eierandel, priser vil bestemmes av styret der
kommersielle parter også deltar. Prisene som er satt i presentasjonen/
forretningsplanen er utgangspunkt for å kunne skissere et budsjett. Det stemmes ikke
over medlemsprisen i dette møte.
Bør CKK medlemmene ha bedre fordeler enn 20% reduksjon? Er det nok medlemmer
som vil betale for skisserte priser? Løsning i forretningsplanen er basert på
brukerundersøkelsen (omtrent 185 svar) som viste en betydelig betalingsvilje. Det
forventes også at CKK vil ha sterke kort inn i styret til klatresentret.
Dagens tilbud for klatrere i Kristiansand er unikt prismessig med drop-inn på Aquarama
for medlemmer. Med nytt klatresenter får klatrerne bedre kvalitet på klatretilbud for en
høyere pris.
CKK vil fremdeles ha samarbeid med andre klatrermiljøer. Det ble spilt inn om det kan
tenkes en ordning mellom klatreanleggene i byen i form av klatrekort for Kristiansand?
Spørsmål angående dugnad i en modell med kommersielle aktører, inntekter og utgifter
ble løftet. Anleggsgruppa ser for seg at det ikke skal drives mer dugnad enn i dag. Bruk
av dugnadsavgift i andre idrettsklubber ble spilt inn.
•

Konsekvens for bruk av veggen på Aquarama (AQ):

Det ble stilt spørsmål til bruk av AQ i forbindelse med etablering av nytt klatreanlegg og
foreslåtte vedtakspunkter. Forslag til nytt vedtakspunkt fra Nils Rune Birkeland: "CKK
opprettholder sitt nåværende medlemstilbud om drop-in på Aquarama – stem ja/nei"
CKK får ikke lov å avvikle bruk av AQ. Anleggsgruppa understreker at det er viktig å
satse på KRKS. Bruken av AQ veggen kan ikke forventes å være den samme om vi skal ha
nytt klatresenter. Bruksmønsteret vil endres til fordel for lavterskel grupper. Det har
inntil videre vært styret som har håndtert bruken av AQ veggen. Det stemmes ikke om
forhold til AQ veggen på dette møte.
Hvordan stiller KRKS seg til en eventuell ny konkurrent som tilbyr kommunen å drive
AQ veggen med samme tilbud som CKK har i dag? Scenario er ikke vurdert.
•

Hvilken retning går klubben?

Flere medlemmer nevner at vi må tenke på hva det nye klatresenter betyr for hvordan
klubben drives fremover, og hvilken retning klubben går.
Det er viktig at klubben og klatrermiljøet er med i bunn for at klatreanlegget skal lykkes.
•

Forståelse av konsekvensen av det som stemmes over:

Hva er konsekvensene dersom det stemmes for 1. b)? Anleggsgruppa har tro på at det
uansett vil komme et klatresenter før eller senere.
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Avstemning
Avklaring før avstemning:

•

Det stemmes ikke over forretningsplanen eller bruk av Aquarama.

Motforslag:
•

Maks grense på 300.000,- i forslag 1.a) strykes.
Ingen innsigelser.

Avstemning:
Ved avstemning er det 29 medlemmer til stede.
1 medlem har forhåndsstemt på vedtakspunkt nr.1.

1. Skal CKK involvere seg i Kristiansand Klatresenter? skriv a eller b eller stem blankt
a) Sterk involvering: CKK ved anleggsgruppa tar initiativ til å danne aksjeselskapet Kristiansand
Klatresenter og CKK går inn på eiersiden. Deretter inviteres andre investorer til å tegne aksjer. CKK
går inn med min 25.000 i kapital. Jo større beløp, jo høyre utbytte fra selskapet. Styret bestemmer
beløpet ut fra klubbens økonomi.
b) Liten eller ingen involvering: CKK kan ha en representant i styret i et 100% kommersielt
klatresenter. Etableringen av selskapet overlates til kommersielle aktører.

Resultat:
1. a)

1.b)

blank
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1

1

Flertall har stemt 1.a) dermed kan vi stemme på vedtakspunkt nr.2:
2. Skal CKK søke og evt takke ja til at Kristiansand kommune støtter bygging av
buldrevegger for ca 2.5 mill inne på Klatresenterets areal? (ikke via tippemidler, men
direkte fra idrettsetatens budsjetter) Stem ja, nei eller blankt

Resultat:
ja

nei

blank
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-

